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TAL MEDIADOR, QUAL LEITOR? – Formação do leitor 

literário no contexto do ensino médio integrado no Campus Lajes. 

S, A. G.1; V, L. M. S².; S, M.³ 
1,2,3 IFRN  

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

                                                              RESUMO 

Este artigo apresenta a análise dos resultados do Projeto de Pesquisa “Tal mediador, qual leitor? 

– Formação de leitores literários no contexto do Ensino Médio Integrado, no IFRN Campus 

Lajes”, desenvolvido no período de agosto de 2018 a fevereiro de 2019, cujo objetivo foi 

investigar a formação de leitores literários no contexto do Ensino Médio Integrado, no Campus 

Lajes - IFRN, por meio do relato de suas experiências de leituras.  A metodologia do estudo 

consiste na análise quali-quantitativa e interpretativista dos dados gerados pela pesquisa. As 

ações do projeto se dividiram em três etapas: a pesquisa bibliográfica, a pesquisa de campo e a 

análise dos dados. Teoricamente, ancora-se no letramento literário, nos termos de Cosson e 

Paulino (2009), nos estudos sobre a formação do leitor literário e no conceito de experiência, 

conforme Benjamin (1985) e Larossa (2002; 2015). Os resultados apontam que as práticas e 

orientações dos mediadores são relevantes no que diz respeito à formação do leitor literário; e 

ainda: os professores da área de linguagens e das ciências humanas são os que se destacam 

como fortes influenciadores; o acesso aos livros são marcadamente via empréstimos, seja da 

biblioteca da escola, seja de amigos e parentes; preferem majoritariamente ler em livros de 

papel; desenvolvem sua autonomia leitora após ingresso no ensino médio integrado e, 

finalmente, consideram  que a Literatura dá asas à imaginação, é essencial e indispensável, 

possibilita uma visão de mundo crítica, promove o autodesenvolvimento e experiências 

transformadoras.  

PALAVRAS-CHAVE: Leitor literário. Formação. Mediadores. Experiência. 

                                                             ABSTRACT 

This article presents the analysis of the results of the Research Project “Such mediator, which 

reader? - Formation of literary readers in the context of Integrated High School at IFRN Lajes 

Campus”, developed from August 2018 to February 2019. Its objective was to investigate the 

formation of literary readers in the context of Integrated High School, at IFRN Lajes Campus, 

by reporting their reading experiences. The study methodology consists of the quali-

quantitative and interpretative analysis of the data generated by the research. The project actions 

were divided into three stages: bibliographic research, field research and data analysis. 

Theoretically, it is supported by literary literacy, in the terms of Cosson and Paulino (2009), 

studies on the literary reader's formation and the concept of experience, according to Benjamin 

(1985) and Larossa (2002; 2015). The results indicate that the practices and guidance of the  
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mediators are relevant for the literary reader's formation. They 

also point out that language and human sciences teachers stand out as strong influencers; the 

access to books is markedly through borrowing, whether from the school library, friends or 

relatives. Most of readers prefer to read in paper books; develop their reading autonomy after 

entering Integrated High School and finally consider that literature gives wings to the 

imagination, is essential and indispensable, enables a critical world view, promotes self-

development and transformative experiences. 

KEYWORDS: Literary reader. Formation. Mediators. Experience.   

1 INTRODUÇÃO 

 O projeto de pesquisa “Tal mediador, qual leitor: formação do leitor literário no contexto 

do ensino médio integrado do Campus Lajes” foi desenvolvido no período de agosto de 2018 a 

fevereiro de 2019 e teve o objetivo de entender como se dá a formação do leitor literário no 

âmbito escolar do ensino médio integrado do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (doravante IFRN), mais especificamente do Campus 

Avançado Lajes. O estudo se insere no entendimento de que a literatura é uma área do 

conhecimento que representa as mais diversificadas experiências humanas por meio da 

linguagem, concebida como um conteúdo de ensino rico e significativo, pois vista em 

perspectiva ampla propicia o autoconhecimento, o acesso ao conhecimento e o 

desenvolvimento humano e, numa visão mais específica, aprimora a leitura e a escrita na escola. 

Diante disso, compreende-se a relevância da literatura, vista como um conhecimento 

humanístico imprescindível a toda pessoa, inserida no contexto da produção de bens culturais 

e da arte em geral, aos quais todos devemos ter acesso. O texto literário, sendo um objeto 

artístico, é produto de “uma transposição do real para o ilusório por meio de uma estilização 

formal, que propõe um tipo arbitrário de ordem para as coisas, os seres, os sentimentos” 

(CANDIDO, 2000, p. 47) o que resulta em um tipo de configuração especial por meio da 

linguagem e possibilita ao leitor lidar simbolicamente com o universo humano, especialmente 

em suas contradições e em sua humanidade Nessa perspectiva, a pesquisa sobre a formação do 

leitor literário no contexto do ensino médio possibilita a construção de dados e especificidades 

desse grupo de leitores cujos resultados e reflexões possam contribuir para o trabalho docente.  
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Dessa maneira, este artigo tem a intenção de evidenciar a forma 

como foi realizada a pesquisa, detalhando os seus resultados, ao 

analisar as respostas dos sujeitos colaboradores da pesquisa. 

2  REFERENCIAL TEÓRICO 

A concepção de texto literário e sua forma de representação neste projeto coaduna-se 

com o que Paulino e Cosson (2009, p. 67) conceituam como Letramento literário, ou seja, o 

“processo de apropriação da literatura enquanto construção literária de sentidos”. Depreende-

se dessa conceituação que o tornar próprio a si a literatura implica em uma construção de 

sentidos por parte do leitor.  

Nessa direção, os jovens na sociedade contemporânea realizam outros movimentos nos 

quais, a partir de uma sugestão de leitura de um professor, expandem a sua busca e acesso por 

meio de outras interlocuções além da escola. É o caso das fanfictions e fandoms. Os fandoms 

“são sistemas multimodais de leitura que se estabelecem em torno de uma obra” (MIRANDA 

apud AMARILHA, 2013). A fan fiction (em português, literalmente, "ficção de fã"), também 

grafada fanfiction ou, abreviadamente, fanfic é uma narrativa ficcional, escrita e divulgada por 

fãs em blogs, sites e em outras plataformas pertencentes ao ciberespaço e tem como objetivo a 

construção de um mundo paralelo ao original. Esses modos de ler, muito comum entre os jovens 

mais interessados em uma determinada obra, acaba por escapar ao professor. De outro modo, 

ele precisaria dispor do conhecimento desse universo a fim de poder mapear e compreender o 

comportamento leitor do jovem ao qual deseja influenciar. 

Tendo em mente o teor constitutivo da obra literária e o tipo de leitura que ela exige, 

interessou-nos também o conceito de experiência, subsidiando as reflexões analíticas sobre os 

dados. Partimos da concepção benjaminiana de experiência em seu  

clássico ensaio “O narrador” (BENJAMIN, 1985). Há ainda o ensaio “Experiência e pobreza”, 

cuja reflexão se dá na relação entre experiência e vivência. Outro conceito de  experiência que 

interessa à esta pesquisa  é o proposto por Larrosa (2002, p. 21). Para este autor,  

A experiência é o que nos passa, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se 

passa, não o que acontece, ou o que toca. A cada dia se passam muitas coisas, porém, 

ao mesmo tempo, quase nada nos acontece. Dir-se-ia que tudo o que se passa está 

organizado para que nada nos aconteça. 
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O conceito de experiência, tal qual exposto por estes 

autores, possibilitou uma investigação que permitiu um olhar mais voltado para o entendimento 

dos significados advindos do contato dos jovens com o texto literário.  

3 METODOLOGIA 

 Para as ações desenvolvidas pelo projeto, adotou-se uma metodologia analítica e 

interpretativista, embora, quando necessário, foram utilizadas, também, técnicas quantitativas 

para mensurar dados. A investigação foi desenvolvida em três etapas: a pesquisa bibliográfica, 

a pesquisa de campo e a análise dos dados. Para a pesquisa bibliográfica, foi realizada uma 

revisão com base em conceitos para o processo de recepção do texto literário como o de 

“experiência estética” (ISER, 1996) e o de experiência (BENJAMIM, 1985 e LAROSSA, 2002, 

2015), bem como o de letramento literário (COSSON, 2007, 2014; COSSON E PAULINO, 

2009). Já a pesquisa de campo, foi desenvolvida no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN, Campus Lajes, com alunos do 1º ao 4º ano do 

Ensino Médio Técnico Integrado, sendo, dividida em duas partes: a) a seleção dos alunos 

colaboradores, por meio de uma enquete na qual os alunos se autointerpretam como leitores de 

literatura;   e b) a aplicação de um questionário eletrônico no Google Forms, com os alunos 

selecionados via enquete, para que, por meio desse questionário, fossem colhidos dados sobre 

a especificidade dos gostos e hábitos de sua condição de  leitor literário. A etapa seguinte, que 

foi a de análise dos dados, baseou-se, principalmente,  na exploração dos dados das respostas 

do questionário eletrônico, o qual nos possibilitou uma visão mais ampla em torno dos fatores 

que influenciam na formação do leitor literário. Nesse questionário, os alunos puderam 

expressar qual o significado da literatura em sua vida, de que forma os professores os 

influenciam nas escolhas das obras literárias que leem,  de que forma o fato de eles serem alunos 

do ensino médio integrado pode ampliar sua autonomia leitora, entre outras questões que serão 

analisadas adiante. Com base nesses dados e nessas análises abordamos, a seguir, os resultados 

e discussões.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 A pesquisa voltou-se para a compreensão de aspectos que implicam na formação do 

leitor literário no ensino médio integrado, sendo estes discutidos no decorrer do 

desenvolvimento da pesquisa, a saber: a) de que forma as plataformas utilizadas pelos jovens 

interferem no quê e na forma como eles leem? b) que outros professores, além dos de Língua 

portuguesa e Literatura exercem a função de mediadores quanto à formação de um leitor 

literário? c) o aluno, na sua vivência no ensino médio integrado no IFRN, percebe-se como um 

leitor literário com maior autonomia e amadurecimento? Esses aspectos/questionamentos 

serviram de base para a elaboração de perguntas do questionário eletrônico respondido por 47 

alunos, sendo esse o conjunto de participantes oriundos do universo de 77 que se 

autointerpretam como leitores literários. O questionário foi elaborado com 12 perguntas, sendo 

07 objetivas e 05 subjetivas. Para apresentar os resultados, foram organizados blocos de 

significados, observando-se os objetivos específicos iniciais da pesquisa e as respostas dos 

colaboradores, como uma forma de interpretar os resultados. Os itens a seguir, construídos a 

partir dessa metodologia, detalham as análises. Para maior clareza dos dados, demonstram-se 

gráficos e tabelas, procedendo-se posterior comentários, com destaques de trechos das respostas 

subjetivas dos participantes.  

1) O jovem conectado e o livro de papel – modos de ler 

De acordo com a pesquisa, 34% dos alunos que responderam ao questionário conseguem 

ter acesso aos livros de literatura na biblioteca da escola e que 31,9% têm acesso tomando 

emprestado e os comprando, o que soma a maior parte de porcentagem dos alunos, conforme 

se demonstra na tabela 1.  

 

 

 

 
 

 

Tabela 1: forma de acesso aos livros de Literatura pelos jovens leitores 

34% Tomo emprestado e também os compro 

31,9% Emprestados da biblioteca da escola 

12,8% Outras formas de acesso 

10,6% Compro meus livros frequentemente 

10,7% Emprestados de pais, parentes, amigos e colegas 
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Gráfico 1: tipos de suporte preferido pelos leitores 

 

Gráfico 2: preferência dos leitores entre os formatos de leitura              

Fonte: elaboração dos autores 

No que concerne aos modos de ler e o suporte escolhido pelos colaboradores, as 

respostas representadas no gráfico 1 demonstram que a maior parte dos alunos, isto é, 63,8%, 

utilizam com mais frequência o livro de papel. Procurou-se refinar mais um pouco a 

compreensão sobre a preferência dos jovens leitores, perguntando-lhes qual, dentre os suportes 

por eles apontados (livros de papel, pdf pelo smartphone, e-books em kindle ou tablet) qual a 

preferência. A grande maioria opta pelo livro de papel, o que, de acordo com o percentual das 

respostas, equivale a 89,4% dos alunos. Essa evidência impressiona sobremaneira, uma vez que 

os jovens, atualmente, vivem quase que permanentemente conectados, em contato com a 

tecnologia e voltados aos aparelhos eletrônicos. No entanto, mesmo diante do acesso e da 

imersão no universo tecnológico, o livro de papel ainda é preferido pela maioria dos  
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alunos/jovens ao invés do livro em formatos digitais. Tal dado  

indica que a permanência do livro como objeto tangível, com o 

qual o leitor mantém uma relação singular de contato e até de afeto, a depender desses jovens, 

deve perdurar ainda por muito tempo. 

2) O ensino médio integrado e a formação do leitor literário  

                                                            

Gráfico 3: o ensino médio integrado e a autonomia leitora 

As respostas representadas no gráfico 3 mostram que 53,2% já se consideravam leitores 

literários ao ingressarem no IFRN, enquanto 46,8% não se consideram ou não liam de forma 

autônoma obras literárias. Diante disso, é importante ressaltar que quase metade deles 

tornaram-se leitores literários após o ingresso no ensino médio integrado, um dado que se 

considera relevante. As respostas à pergunta 7, que procurou investigar como o aluno  avalia, 

após ingressar no IFRN, se o seu grau de interesse e autonomia para escolher suas próprias 

leituras foi ampliado, coaduna-se com as informações analisadas nesses gráficos. Dela 

destacamos quatro respostas na tabela que segue:  

Sim, fiquei mais crítica para escolher os livros, deixando de lado as capas, as letras bonitas, as folhas 

enfeitadas e focando mais no conteúdo. 

Acredito que reafirmei o gosto pelos clássicos da literatura brasileira, pois com a necessidade de lê-los para 

algum trabalho acabo gostando das obras. 

Sim, pois descobri um mundo de autores e obras os quais, para mim, não existiam. 
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Com total certeza. Tive base e fortalecimento de minha autonomia para conhecer-me a mim mesmo, meus 

gostos literários e também poéticos. As indicações e comentários do corpo docente me instruíram fortemente. 

Tabela 2 – autonomia leitora após ingresso no ensino médio integrado 

Essas respostas destacam que os exercícios de leitura literária vivenciados pelos alunos no 

ensino médio integrado e a convivência com os docentes leitores os deixam mais autônomos 

em relação ao que leem. 

3) Influência de professores de várias áreas na formação literária 

A pergunta de número 6 do questionário foi subjetiva e desejava saber: “Após ingressar 

no Ensino Médio Integrado no IFRN, que outros professores, além dos de Língua Portuguesa, 

influenciaram na sua formação literária, lhe indicando obras para ler?”  As respostas a esta 

pergunta estão diretamente relacionadas à maneira de como os mediadores, nesse caso os 

professores, interferem na vivência literária dos leitores. Pelo relato dos estudantes, não se trata 

de mera indicação, mas o contar o significado ou de como leram determinado livro acabam 

impressionando os jovens. O destaque vai para a área de linguagens e humanas, sendo a ordem 

crescente de influência as disciplinas Sociologia, Artes, História e Filosofia. Analisando essas 

respostas, destacamos algumas: “Professores das áreas de História, Artes e Sociologia e até 

mesmo matemática. Pelo interesse em alguns conteúdos dessas áreas e para o desenvolvimento 

do crescimento técnico e pessoal”, “A influência era pela maioria dos professores, para que nós 

tivéssemos mais afinidade com a literatura, sendo assim, teríamos um repertório sociocultural 

mais amplo.” Essas respostas evidenciam que, além dos professores de literatura, professores 

de outras áreas também podem exercer a função de mediador na formação do leitor literário. 

4) Critérios de escolha de obras literárias   

Visando compreender, de forma clara, que aspectos fazem parte dos critérios de 

seleção das obras literárias dos jovens leitores, a pergunta 8 do questionário nos ajuda nesse 

sentido. Ela questiona: “Quais critérios você leva em conta ao escolher as obras literárias que 

aprecia?” As respostas dos 47 participantes foram muito diversificadas, o que gerou oito  
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tipologias de critérios, os quais organizam-se na tabela abaixo, 

destacando-se o critério e a quantidade de vezes que apareceram 

nas respostas. Os participantes elegeram vários critérios de escolha.  

Critérios       Quantidade de respondentes 

1.      Temática  16 

2.      Resumo, resenha, sinopse  10 

3.      Interesse e identificação  9 

4.      Gêneros (ficção, romance, suspense, etc.)  7 

5.      Por indicação 7 

6.      Autores   6 

7.      Título e capa  4 

8. Outros: fácil interpretação, tamanho do livro                        diversos 

 Tabela 3: critérios de escolha de obras literárias pelos jovens leitores 

Para exemplificar, destacam-se algumas respostas integrais, tais como: “Resenhas e 

comentários de amigos ou comentários via internet”; outro escreveu: “Resumo e opiniões de 

pessoas que já leram”; e outro acrescentou: “Além do gênero que mais me agrade, por 

indicações e pela sinopse da obra”. Os critérios de escolhas das obras literárias podem vir por 

meio da influência dos mediadores, no entanto, sabe-se que cada pessoa é única e possui 

opiniões expressas geradas através dos seus gostos, por isso seus gêneros literários preferidos 

também fazem parte do critério dessas escolhas. Dentre eles, os mais escolhidos foram: 

romances e novelas, poesia e clássicos universais.  

5) Tal mediador, qual leitor: influências na formação do leitor e a literatura como 

exercício do pensar e do agir humanos  

 O papel do mediador, em situação escolar ou não escolar é, em geral, estimular e 

influenciar o leitor com base na sua própria experiência literária. Ele faz isso por meio de 

conversas, relatos e textos que contam sua vivência, utilizando-se de determinado gênero, autor  
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ou livro. No âmbito dessa pesquisa, desejou-se saber que 

experiências literárias os alunos, após ingressarem no IFRN, 

vivenciaram. A penúltima questão solicitava: “A partir das influências que você recebeu após 

ingressar no IFRN, conte-nos uma experiência de leitura de um livro que lhe marcou de tal 

modo que você compreendeu a prática de leitura literária como algo indispensável em sua vida.” 

Tal pergunta parte da compreensão de experiência como uma vivência capaz de transformar, 

de tocar (LAROSSA, 2002), de alterar paradigmas. Nesse quesito, os alunos comentaram que 

suas leituras lhes trouxeram “aprendizados”, “satisfações para a vida pessoal”, “ideias mais 

acolhedoras em relação à literatura”. Dentre os 47 relatos lidos no questionário, destacam-se 

cinco deles, procurando-se demonstrar o largo espectro que eles abarcam, desde a presença de 

obras vistas como literatura de massa, passando por clássicos da Literatura brasileira, Literatura 

brasileira contemporânea e ainda literatura de autoajuda.  

      Após ler o primeiro dos livros da saga Harry Potter vi emergir em mim um desejo de ler o restante. Ao final da 

7° obra, senti interesse por outras e outras leituras. Vi na leitura novos mundos e realidades que me consolaram 

e me forneceram conteúdo para a vida e mundo reais. 

      Um livro que me marcou enormemente, foi Dom casmurro, foi um livro onde pude habitar na história e realizar 

atividades por meio dele me tornando uma das personagens, sendo assim um livro essencial para mim.   

No início do ano letivo de 2018 a professora de Língua portuguesa e Literatura brasileira designou romances 

para a turma ler, o meu grupo foi designado para ler A Moreninha, livro que marcou o início do romance no 

Brasil, mas isso não chamou minha atenção, quando comecei a ler, achei a leitura muito chata e enfadonha, 

pensei que não iria compreender nada, mas tu do mudou quando passei a me concentrar na leitura e na reflexão 

realizada por tal, mostrando-se a relevância do romance convencional, e ao final, quando acabei de ler o livro 

passei a achá-lo engraçado e divertido. 

       A partir da leitura do romance de Conceição Evaristo Becos da Memória e da peça teatral de Ariano Suassuna 

O santo e a porca. Duas leituras que me trouxeram muitos aprendizados, pois consegui associar temáticas 

imersas presentes nas obras com situações atuais. Fortalecendo o cunho investigatório e tentando compreender 

problemáticas sociais. 

Bom, acredito que O Alquimista, de Paulo Coelho, me ajudou a enxergar algumas situações por outra 

perspectiva, como por exemplo, os nossos sonhos. Com este livro, aprendi que o impossível se torna possível 

quando decidimos ser o ponto de partida da nossa vida. 

Tabela 4: relato das experiências dos leitores  

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao propor esse projeto de pesquisa, esperava-se compreender e elucidar, no âmbito da 

complexidade da problemática, aspectos singulares, como práticas e orientações que 

contribuem para formar o leitor literário no contexto do ensino médio integrado. Os dados 
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constituídos durante a pesquisa demonstrou que “tornar-se 

leitor” é resultado de uma série de condições que normalmente 

estimulam, apresentam condições materiais e, geralmente, envolvem algum mediador 

(professores, parentes ou amigos), ou seja, algum leitor mais experiente que dá dicas, sugestões, 

empresta livros ou simplesmente apresenta-se como exemplo de leitor. A pesquisa trouxe à tona 

muitos dados relevantes para que se entenda a formação do jovem leitor no contexto do ensino 

médio. Do gosto por ler no livro de papel ao livro digital, de sugestões dos professores, colegas 

e parentes; resumos e resenhas na internet até o reconhecimento da escola como instância 

fortalecedora da autonomia leitora, os jovens leitores literários leem e encontram sentidos na 

Literatura quando reconhecem que ela dá asas à imaginação, é essencial e indispensável, 

possibilita uma visão de mundo crítica, promove o autodesenvolvimento e experiências 

transformadoras em suas vidas. Nas respostas, alguns alunos afirmam que leem porque é algo 

que os fazem bem e por isso são leitores. Outros relatam que se tornaram leitores visto que, ao 

lerem, viajam no mundo da imaginação, desenvolvem o raciocínio e a faculdade mental. Outros, 

ainda, explicam que se tornaram leitores pelo simples fato de se sentirem mais calmos. Tudo 

isso revela as singularidades do processo de formação leitora. Cada leitor tem uma motivação 

que o fez ser um leitor, seja por sentir-se feliz ou por que desenvolve sua capacidade intelectual, 

porque se sente inserido no mundo ou porque o ajuda nos conteúdos da escola e assim por 

diante. Isto posto, finaliza-se este artigo com um dos comentários dos colaboradores, que 

exemplificam o motivo de ser leitor literário: “A leitura compila, além de belas estórias, fábulas, 

contos e novelas, todo um conjunto do conhecimento humano impresso ou digitalizado. Vi a 

possibilidade de acesso ao pensamento de grandes gênios da humanidade através de suas obras. 

Aliado a tudo isso, enxerguei a possibilidade de crescer como ser humano, transcender o 

comportamento arrebanhado das massas e edificar meu espírito e essência adquirindo mais e 

mais conhecimentos. Tomei a maturidade e desenvolvimento pessoais como meta”. 
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ANÁLISE COMPARATIVA ENTRE A SÉRIE IRMÃO DO JOREL E A 

ATUAL SITUAÇÃO DO OLIGOPÓLIO DA INTERNET NO BRASIL 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

Este trabalho demonstra uma análise sobre o domínio de certas empresas no cenário 

econômico a partir de uma ótica mercadológica e linguística, fazendo um paralelo entre a 

empresa “Shostners” da série “Irmão do Jorel” e o oligopólio de internet no Brasil. O serviço 

de internet, assim como outros, no Brasil caracteriza-se por 80% dos serviços prestados vêm 

quatro empresas. Assim, series têm apresentado uma forte crítica aos monopólios de 

empresas, demonstrando que estas reprimem a identidade individual das pessoas, além de ter 

atitudes inconsequentes. Então, pode-se utilizar conceitos linguísticos para estabelecer uma 

comparação entre a realidade e o mundo de “Irmão do Jorel”. Analisando por conceitos 

mercadológicos sobre oligopólios, como concorrência, relevando sua consequência na 

identidade das pessoas. Destarte, o presente artigo se encaixa na Linguística Aplicada, 

utilizando de um método qualitativo de pesquisa e do paradigma indiciário, de Carlos 

Ginzburg (1989), buscando “rastros” e sinais que promovam a comparação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Irmão do Jorel. Oligopólio. Monopólio. 
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ABSTRACT 

This work demonstrates an analysis of the domain of certain companies in the economic 

scenario from a market and linguistic perspective, drawing a parallel between the company 

"Shostners" of the series of the “Irmão do Jorel” and the oligopoly of Internet in Brazil. The 

internet service, as well as others in Brazil is characterized by 80% of the services provided 

come four companies. Thus, series have presented a strong criticism to the monopolies of 

companies, demonstrating that these repress the individual identity of the people, besides 

having inconsequent attitudes. Then, one can use linguistic concepts to establish a comparison 

between reality and the world of "Irmão do Jorel". Analyzing by market concepts about 

oligopolies, as competition, highlighting its consequence on the identity of people. Thus, the 

present article fits in Applied Linguistics, using a qualitative method of research and the 

indiciary paradigm, of Carlos Ginzburg (1989), searching for "traces" and signs that promote 

the comparison. 

 

KEYWORDS: Irmão do Jorel. Oligopoly. Monopolies. 
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1 INTRODUÇÃO 

É bastante discutível a existência de monopólios e/ou oligopólios no Brasil e 

demais países de maneira geral. Esses cenários se caracterizam quando uma ou um 

grupo restrito de empresas que possuem a dominação de determinado setor econômico. 

Isso favorece o controle e regulação de preços abusivos por um produto/serviço de 

qualidade não condizente com aquilo que é pago. Esses efeitos são sempre causados 

pela falta de concorrência. 

Então, diante dos diversos setores da economia que o Brasil participa, um tem 

tomado destaque no tocante a esses domínios do mercado: o setor de telecomunicações. 

Essas teses têm se tornado mais evidente mediante certas mudanças que as empresas de 

internet têm buscado para o sistema de navegação do país (a tentativa de limitar a 

internet, oferecendo planos que limitam a quantidade de acesso a dados na rede). Tal 

fato evidenciou para grande parte dos brasileiros que o país carece de uma renovação 

legislativa nesse mercado, pois estes desfrutam de uma internet de qualidade não 

condizente com o preço pago. Alvo mais que a neve que esse fato não é de hoje e sim 

surge de um passado estatal monopolista.  

Nesse contexto atual, series e desenhos têm surgido para promover críticas, por 

mais que de forma indireta, a exemplo o desenho de classificação infantil Irmão do 

Jorel, criação de Juliano Enrico. Esse desenho tem aumentado em público mediante suas 

críticas a certos aspectos da realidade atual e passada do Brasil. O desenho mostra a 

vida de um garoto tímido que ninguém o chama por seu nome, mas sim pelo nome de 

seu irmão Jorel, o que demonstra que o garoto é ofuscado pelo brilho do irmão. Por esse 

fato, o garoto está sempre em busca de sua identidade própria. Isso se dá em parte pelo 

monopólio de uma empresa chamada Shostners and Shostners (esta atua em quase todos 

os setores econômicos presentes no desenho). É interessante destacar que na atualidade 

as pessoas moldam seus gostos a partir daquilo que consomem. Então, a partir do 

momento que há apenas uma empresa, as pessoas não terão como construir uma 

identidade própria, pois o monopólio quer tratar todos como meros consumidores, 

estimulando que todos sejam iguais. Portanto, este trabalho tem como objetivo 
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relacionar os efeitos do oligopólio condicionado pela empresa “Shosteners” no desenho 

animado Irmão do Jorel e suas consequências na construção identitária das personagens 

do desenho. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O cenário das telecomunicações brasileira é bastante prejudicial para economia e 

não se pode esquecer também do impacto dos oligopólios na sociedade. Quando o poder 

está concentrado na mão de poucas empresas, o produto acaba se tornando caro e de 

baixíssima qualidade, no qual não se difere do contexto das telecomunicações no Brasil. 

Nesse cenário, têm surgido propostas oriundas das empresas oligopolistas do setor de 

alterar o acesso a determinados sites, além de limitar a quantidade de download. Tais 

medidas iriam gerar maiores lucros para as empresas, pois as pessoas teriam que assinar 

diferentes pacotes para poderem acessar todos os sites que querem.  

Assim, em um cenário em que as empresas reprimem a liberdade de consumo de 

mídias digitais, elas também reprimem a liberdade das pessoas, não as permitindo que 

formem suas identidades da maneira que querem. Sobre isso, Bauman afirma: 

“Em vista da volatilidade e instabilidade intrínsecas de todas ou quase todas 

as identidades, é a capacidade de ‘ir às compras’ no supermercado das 

identidades, o grau de liberdade genuína ou supostamente genuína de 

selecionar a própria identidade e de mantê-la enquanto desejado, que se torna 

o verdadeiro caminho para a realização das fantasias de identidade. Com essa 

capacidade somos livres para fazer e desfazer identidades à vontade. Ou 

assim parece.” (BAUMAN, 2001, p.98) 

Decorrente dessa análise fica perceptível que as pessoas na modernidade líquida 

de Bauman constroem e destroem sua identidade a partir daquilo que consomem. 

Assim, para a formação livre da identidade é necessário a liberdade de escolher aquilo 

que se quer consumir. A ideia do produto personalizado: uma cria o seu próprio modelo, 

que lhe agrade mais.  

 Todavia, essa formação é reprimida quando se tira a liberdade de consumo e 

todos passam a serem meros consumidores para as empresas, todos iguais. É justamente 

isso que um oligopólio cria nas pessoas, a ideia de que estas sejam apenas um, sem 
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distinções para a empresa. Isso ocorre por não haver concorrência, então o consumidor 

só terá aquela opção para adquirir. 

 Decorrente disso, desenhos e series tem feito crítica ao domínio de mercado. 

Esses meios têm utilizado da linguagem verbal e não verbal para mostrar as 

consequências destas na sociedade, estimulando a reflexão. Essa ideia pode ser vista em 

atitudes até banais nas series, como comprar tudo de apenas uma empresa, falta de 

variedade de produtos, entre outros. Sobre isso, Bakhitin afirma: 

"Na realidade não são palavras o que pronunciamos ou escutamos, mas 

verdades ou mentiras, coisas boas ou más, importantes ou triviais, agradáveis 

ou desagradáveis, etc. A palavra está sempre carregada de um conteúdo ou de 

um sentido ideológico ou vivencial” (BAKHTIN, 1999, p.95) 

A partir dessa análise de Bakhtin, é evidente que todas as palavras, ou até 

mesmo as possíveis ordens destas, são dotadas de sentido ideológico ou vivencial e 

podem servir como uma crítica.  Assim, fica perceptível algo que é de praxe nas obras 

literárias e cinematográficas: os bons autores se destacam por nunca colocarem 

determinada coisa em vão. Sempre há motivo, seja ele reafirmar algo, dar previsões do 

futuro, ou então criticar algum fato da realidade, demonstrando conceitos estruturais 

e/ou estruturantes na sociedade. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho está situado na área de linguística aplicada, que investiga a língua 

como uma prática da existência em diversas formas de manifestação feitas pelos sujeitos 

situados em dado espaço e tempo. Nesse cenário, este projeto se enquadra num 

paradigma qualitativo-interpretativista, com base na perspectiva do sujeito 

contextualizado de Bakhtin. Nessa lógica, opta-se aqui pelo uso do paradigma indiciário 

de Carlo Ginzburg, método proposto no final do século XIX. Esse método visa o 

procedimento de pesquisa com uma investigação nas áreas de ciências humanas, no qual 

funde teoria e prática para o processo de análise dos discursos. 

Após assistir ao desenho Irmão do Jorel, de Juliano Enrico e pesquisar sobre o 

cenário brasileiro de telecomunicações, foi levantado um conjunto de questões para 

fomentar a análise do desenho e do contexto atual, tais como a influência das grandes 
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empresas na identidade do consumidor; quais elementos linguísticos apresentam a 

existência dos oligopólios; e como uma produção artística de público infantil reflete a 

realidade. Estas foram respondidas a partir do conhecimento obtido ao longo da 

formação e vivência, do embasamento teórico e da análise do seriado, examinando o 

comportamento mercadológico da empresa “Shostners and Shostners”, seu impacto na 

vida dos personagens do desenho e a forma que como ela influencia na identidade das 

pessoas. Isso permitiu criar um elo entre a animação com a realidade, apesar de o 

seriado ter crianças como público alvo. Portanto, os pressupostos de pesquisa podem ser 

respondidos a partir do paradigma indiciário proposto por Carlo Ginzburg, em que o 

autor justifica a ação de um pesquisador como algo similar ao de um detetive. Desse 

modo, a partir de pistas, esse sujeito pesquisador ao se empenhar no seu objeto de 

pesquisa vai construindo os direcionamentos teóricos e metodológicos que vão 

fundamentar a análise do dado. Neste caso, imagens semânticas e elementos semióticos 

vindos do desenho e da pesquisa sobre o mercado de telecomunicações foram 

fundamentais para consolidar as ideias já citadas. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Mediante o método proposto, a comparação entre a realidade e a obra. O 

fenômeno é evidente a partir de pequenas ações do desenho. Como já afirmado 

anteriormente, a linguagem está recheada de “sub afirmações” ideológicas (BAKHTIN, 

1998). Assim, essas pequenas ações na verdade demonstram um grande de crítica aos 

mercados monopolistas. O que gira em torno, em termos de linguagem, na constituição 

da identidade de cada indivíduo (BAUMAN, 2001, P.98).  

Tendo em vista tais constrangimentos à formação da identidade individual, é 

necessário levar a debate as consequências do atual panorama monopolista do setor de 

telecomunicações. A realidade observada é que essa formação de mercado caracteriza 

uma afronta à liberdade das pessoas em consumir aquilo que querem. No que se refere à 

existência desse monopólio, inúmeros artigos e estudos foram feitos para expô-lo. Não é 

de hoje, começou-se com um monopólio estadista, juntamente com período militar. A 
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consequência foi uma enorme concentração regional da telecomunicação em 1968, 

refletindo a desigualdade do país (BRANDÃO, 1999, p. 4). 

Todavia, ao decorrer das décadas de 80 e 90, o Brasil dá saltos enormes no 

crescimento das comunicações, aumentando a qualidade do serviço principalmente com 

a privatização do setor, que começa em 1995 e se concretiza em 1998. Todavia, por 

mais que tenha ocorrido uma quebra do monopólio estatal, cria-se nesse momento um 

oligopólio de empresas do capital privado onde apenas sete (7) conglomerados 

financeiros ocupavam em 1998 cinquenta (50) mil KBPS dos oitenta (80) mil KBPS 

disponíveis (BRANDÃO, Carlos, 1999, p. 13). Essa formação promoveu para os dias 

atuais um setor que não têm se importado em concorrer entre si. Esse fator está presente 

desde o serviço de TV por assinatura à comunicações móveis.  

No desenho irmão do Jorel, o personagem principal, um menino, não é chamado 

por se nome próprio. Ele é apenas conhecido por seu irmão, Jorel. Isso representa que o 

menino não tem uma identidade apenas sua. Ainda, há nesse desenho a empresa 

“Shostners and Shostners”, que domina quase todos os setores de mercado.  Isso fica 

refletido na forma de viver das pessoas. Todos os programas passados na TV são 

transmitidos pela empresa, mostrando que as pessoas só conhecem aquela via de 

informação. Fato mais curioso é que a própria também comanda os debates eleitorais, 

isso remete também controlam o poder político. Durante uma propaganda do “Shostners 

Sports” é passado a seguinte frase: “Shostners Sports, o seu canal de esportes… na 

verdade o canal é nosso, mas você pode assistir!”, demonstrando que eles não produzem 

para o consumidor, muito menos para agradá-lo. Ainda, os canais fazem com que o 

irmão do Jorel fique mais triste, mediante certa situação que vivia, de forma que, por 

mais que ele mude de canal, não há um canal sequer que não fale sobre o assunto que o 

entristece.  

Há inúmeras evidências durante o desenho, contudo elas são não explícitas, é 

necessário certa reflexão para chegar à determinada conclusão. Por exemplo: em 

determinada situação, há a necessidade de se comprar um xampu para ajudar o 

crescimento capilar. Então, o personagem principal compra o “sedoso cream”, que é 

produzido e vendido pela Shostners. O ponto principal é que esse produto contém 
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componentes químicos perigosos em grandes quantidades, o que não é recomendável 

para os humanos. A consequência disso é a criação de um monstro de cabelo que destrói 

a cidade. O monstro serve como uma analogia das possibilidades desastrosas oriundas 

das atitudes de empresas monopolistas que são altamente inconsequentes, não se 

importando minimamente com os resultados de suas atitudes na sociedade. Além disso, 

há ainda o único ator conhecido, que atua em todos os filmes, que inclusive são 

financiados pela Shostners, o Steve Magal. Este ator só participa de filmes de ação e só 

há essa categoria de filme no desenho. Tal fato contribuí mais ainda para a falta de 

personalização da identidade.  

O desenho é repleto de deixas, como se fossem “easter eggs”, que mostram a 

realidade de uma sociedade totalmente monopolizada. Como na parte em que o irmão 

do Jorel e seu pai vão a uma lanchonete, a Shostners Burger. Lá eles recebem uma 

promoção que os força (isso mesmo, os força, não há outra escolha) a comer um 

hambúrguer enorme. Logo, de maneira hiperbólica, o menino fica obeso. Com isso, a 

empresa logo oferece uma promoção para irem a uma academia e perderem peso. O 

detalhe interessante é que a academia também é do grupo Shostners & Shostners. E, 

caso eles contratem os serviços da academia, participarão de uma promoção do 

Shostners Burger, a mesma que os obrigou a comer, gerando um ciclo vicioso. Claro, a 

série trata isso de uma forma cômica, pois é o objetivo dela, mas isso se mostra como 

uma forte crítica aos meios viciosos do capitalismo. Isso afeta completamente a 

identidade das pessoas, constituindo pessoas que o único objetivo de vida é estar em um 

ciclo vicioso, no caso: ficar gordo e lutar para ficar magro.  

Outro ponto interessante é quando o irmão do Jorel vai com sua família em um 

shopping que pertence, novamente, ao grupo Shostners. A crítica surge quando as 

escadas rolantes são distantes umas das outras. Isso contribui para que as pessoas que 

vão ao estabelecimento tenham que andar muito e, consequentemente, ver todas as 

propagandas de lojas. A relação disso com a realidade é clara: assim como no desenho, 

na vida real os internautas têm que assistir os anúncios, a grande maioria 

obrigatoriamente. Geralmente, quando há a possibilidade de passar, é após certos 

segundos.  
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Destarte, a realidade e o desenho se circulam concentricamente, sendo este mais 

ampliado, exagerado, para realizar uma distopia. De maneira hiperbólica, o desenho 

mostra claramente como um monopólio afeta a vida das pessoas, principalmente na 

formação identitária de cada um. Assim, monopólios querem apenas consumidores, algo 

padrão, não há a ideia da personalização. Como ocorre no setor de telecomunicações do 

Brasil. O consumidor não consegue formar sua identidade própria. São todos padrões, 

todos recebem os mesmos canais, as mesmas informações. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Traçada a comparação entre a realidade e o desenho irmão do Jorel, fica evidenciado o 

quanto o monopólio é representado fortemente na série, demonstra um forte teor critico, ainda 

que muitas vezes de maneira anônima. Servindo para caracterizar o consumidor em cenários 

de oligopólio como alguém passivo àquilo compra. Assim, a obra representa a realidade com 

o intuito de expandir o debate, levando as pessoas a analisarem as consequências em suas 

vidas.  
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AS NARRATIVAS GERADAS E CIRCULANTES:RESULTADOS DE UMA 

PESQUISA SOBRE MEMÓRIA COLETIVA NO MUNICÍPIO DE SÃO 

PAULO DO POTENGI 

1234  

1,2,3,4IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: (Artes, letras e linguística). 

RESUMO 

Este artigo tem o objetivo de apresentar os resultados obtidos em razão da execução do 

projeto de pesquisa intitulado “Narrativas geradas e circulantes no município de São Paulo do 

Potengi”, no campus de São Paulo do Potengi, financiado pelo Centro Nacional de Pesquisa 

(CNPq). O projeto buscou enunciados que circulam na cidade através de entrevistas com 

moradores considerados pela comunidade como memória viva do município, questionando-os 

acerca das mudanças vistas e vividas, como sobre os enunciados populares tais quais lendas, 

causos, entre outros. Ademais, o objeto de investigação foram as narrativas. Para a realização 

da investigação, usamos de entrevistas semiestruturadas e a metodologia da pesquisa 

qualitativa-interpretativa, dentro da área de Ciências Humanas. Os preceitos teóricos que 

guiaram sobremaneira nosso trabalho foram as reflexões teóricas sobre Língua (1998), 

Dialogismo (2010), Gêneros Discursivos e Enunciado (2011) do Círculo de Bakhtin;  

Cascudo (2012) sobre Folclore; Alberti (1990) sobre História Oral; Queiroz (1987) sobre 

relatos orais; Sá (2005) sobre História e Memória. A realização do projeto de pesquisa 

proporcionou aos pesquisadores entender o modo como a cidade se caracteriza por meio da 

memória de seus habitantes, auxiliando no entendimento da cosmovisão local e resgatando 

narrativas que constituem a história do município para além de fontes oficiais.  

PALAVRAS-CHAVE: História. Memória. Discurso. Narrativas. São Paulo do Potengi. 

 

ABSTRACT 

This article aims to present the results obtained due to the execution of the research project entitled 

“Generated and circulating narratives in the city of São Paulo do Potengi”, on the São Paulo do 

Potengi campus, funded by the Centro Nacional de Pesquisa (CNPq). The project sought 

enunciations that circulate in the city through interviews with residents that are seen by the 

community as living memory of the city, questioning them about changes they saw and lived and 

also about the popular enunciations such as legends, anecdotes , among others. Furthermore,  the 

object of investigation was the narratives. To carry out the research, we used semi-structured 

interviews and the methodology of qualitative-interpretive research within the Human Sciences 

area. The theoretical precepts that greatly guided our work were the theoretical reflections on 

Language (1998), Dialogism (2010), Discursive Genres and Enunciation (2011) of the Bakhtin 

Circle; Cascudo (2012) on Folklore; Alberti (1990) on Oral History; Queiroz (1987) on oral reports; 
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Sá (2005) on History and Memory. The realization of the research project allowed the researchers to 

understand the way the city is characterized through the memory of its inhabitants, helping to 

understand the local worldview and restoring narratives that constitute the history of the city beyond 

official sources. 

KEYWORDS: History. Discourse. Narratives. São Paulo do Potengi. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O presente artigo tem como objetivo publicizar os dados gerados pelo projeto de 

pesquisa intitulado Narrativas geradas e circulantes no município de São Paulo do Potengi, 

que tem por objeto de investigação os enunciados oriundos de entrevistas de história oral 

realizadas com moradores do município de São Paulo do Potengi sobre a memória do 

município, buscando investigar as narrativas populares que circulam no município de São 

Paulo do Potengi.  

A localidade escolhida decorre da quase inexistência de estudos sobre os textos 

circulantes na região e pela riqueza que apresenta no que tange a lendas, causos e outros. 

Procuramos, por meio de narrativas contidas entre os circulantes do município, os 

personagens, lendas, histórias/estórias, buscando conhecer a origem do território, e seus 

personagens ocultados, momentos considerados marcantes ou decisivos na experiência da 

comunidade etc. O estudo das narrativas populares, assim, propicia o adentrar em um 

universo de sentidos e construções de valores que vão muito além dos estudos da linguagem, 

englobando a História, a Sociologia e outras áreas que tenham o ser humano como objeto de 

estudos. 

Sendo assim, além de ser uma pesquisa que visa o levantamento de enunciados de uma 

região, coloca-se como uma forma de preservação linguística e cultural de um município que, 

assim como qualquer outra localidade, tem uma riqueza que necessita ser estudada para maior 

valorização, preservação e compreensão dos sujeitos e da cosmovisão da região. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em obra na qual discorre acerca do folclore do Brasil, Cascudo (2012) afirma que os 

avanços tecnológicos, tão caros aos nossos hodiernos dias, jamais irão sufocar ou tirar de cena 

o folclore e as expressões populares. Para tanto, cita diversos exemplos de práticas executadas 

na contemporaneidade as quais perpassaram séculos e, por vezes, milênios. Faz-se 

interessantíssima a observação de que muito do que é legitimado pela ciência contemporânea 

teve por heurístico a cultura popular, haja vista o movimento dialógico que ocorre 

continuamente entre o popular e as chamadas “esferas de legitimação”, consoante o Círculo 

de Bakhtin chama, respectivamente, de ideologia do cotidiano – na qual o saber popular é 

largamente utilizado para a resolução de questões de diversas ordens e se propaga através 

majoritariamente da oralidade e do anonimato, no que concerne a não se conseguir rastrear o 

surgimento de seu pensador – e ideologia das esferas legitimação – a saber, o conhecimento 

de áreas que são consideradas socialmente como legitimadoras de saberes (Universidade, por 

exemplo) e que rege as instâncias oficiais da sociedade. 

A respeito do popular e do folclórico, o conhecimento é gestado e partilhado de muitas 

formas,entretanto as narrativas, em especial, orais são o meio mais comum. Ao explicar sobre 

as relações existentes entre gestos contemporâneas e práticas milenares, (CASCUDO, 2012, 

p. 12) afirma que “Esses elementos [folclore] têm uma literatura oral, versos, cantigas, lendas, 

heróis, uma tradição viva do seu emprego na produção rural e litorânea”. Ainda sobre a 

relação folclore e linguagem, o autor ainda afirma: 

 

Uma anedota é tipicamente documento folclórico, mas, ao redor de um nome 

contemporâneo, de acontecimento recente, participa da literatura popular, oral, 

ágrafa, mas somente o tempo, dando-lhe a pátina de autenticidade, a fará folclórica. 

A autenticidade é o resumo constante e sutil das colaborações anônimas e 

concorrentes para sua integração na psicologia coletiva nacional. Assim, é possível 

uma quadrinha de poeta conhecido tornar-se folclórica, através dos filtros populares 

na quarta dimensão (CASCUDO, 2012, p. 13). 

 

Encontra-se como ponto de interseção a linguagem, enquanto um dos modos de 

materialização das manifestações populares (sejam elas folclóricas ou não), resgate de uma 

memória já não mais rastreável em suas origens e responsável pela conexão com futuros 

dizeres, criando o que Bakhtin (2011) denomina de "corrente dialógica". Isso posto, o estudo 
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dos enunciados provenientes da ideologia do cotidiano se coloca como terreno fértil para a 

investigação linguística, histórica, cultural, folclórica, dentre outras que tenham o texto 

enquanto sujeito de pesquisa. Desse modo, rastrear, fazer levantamento, investigar lendas, 

causos, contos populares, quadras, adivinhações e outros gêneros populares é pesquisar quem 

somos, de onde viemos e o que nos constitui. Para tanto, a concepção de linguagem adotada 

neste trabalho é de viés social, histórico e valorativo, conforme explicitado abaixo: 

Tomamos a língua não como um sistema de categorias gramaticais abstratas, mas 

como uma língua ideologicamente saturada, como uma concepção de mundo, e até 

como uma opinião concreta que garante um maximum de compreensão mútua, em 

todas as esferas da vida ideológica (BAKHTIN, 1998, p. 81). 

 

Não se pode esquecer também que as expressões dos saberes populares citados 

anteriormente têm na memória um de seus principais aportes, a qual pode ser definida, grosso 

modo, como capacidade psíquica de evocar e atualizar informações que se supõe pertencerem 

ao passado. Mas, ao pesquisador das Ciências Humanas, existe uma forma de memória mais 

ampla e sob a qual as questões sociais podem ser investigadas, que é a memória social ou 

memória coletiva. Esta se constitui não apenas dos estoques individuais das experiências 

vividas, mas também por informações culturais que lhe foram repassadas socialmente, por sua 

comunidade ou grupo, ou seja, não pertencem exclusivamente ao sujeito (SILVA e SILVA, 

2010, p. 275 - 276). 

Esse tipo de memória tem algumas características bem específicas: primeiro, gira em 

torno quase sempre de lembranças do cotidiano do grupo, como enchentes, boas safras ou 

safras ruins, quase nunca fazendo referências a acontecimentos históricos valorizados pela 

historiografia, e tende a idealizar o passado. Em segundo lugar, a memória coletiva 

fundamenta a própria identidade do grupo ou comunidade, mas normalmente tende a se 

apegar a um acontecimento considerado fundador, simplificando todo o restante do passado. 

Por outro lado, ela também simplifica a noção de tempo, fazendo apenas grandes 

diferenciações entre o presente (“nossos dias”) e o passado (“antigamente”, por exemplo). 

Além disso, mais do que em datas, a memória coletiva se baseia em imagens e paisagens. O 

próprio esquecimento é também um aspecto relevante para a compreensão da memória de 

grupos e comunidades, pois, muitas vezes, é voluntário, indicando a vontade do grupo de 

ocultar determinados fatos. Assim, a memória coletiva reelabora constantemente os fatos 

(SILVA e SILVA, 2010, p. 276). 
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3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa é de caráter qualitativo em virtude de lidar com a construção de sentidos 

em enunciados que são gerados, fomentados e disseminados no mundo em que vivemos, pois, 

de acordo com Minayo (2002), este tipo de pesquisa trabalha com aspectos que não podem ser 

reduzidos a operacionalização de variáveis ou quantificados, trabalhando com significados, 

valores, impressões, representações e outros aspectos relacionados a esfera do sensível. 

Escolhemos, por isso, a modalidade da entrevista, para recolher essas informações, focando 

não na biografia do sujeito, mas, sim, na sua sabedoria constatada naquela cidade. 

Mais especificamente, utilizamos procedimentos próprios da história oral enquanto 

“um método de pesquisa histórica, antropológica, sociológica, que privilegia a realização de 

entrevista com pessoas que participaram de, ou testemunharam, acontecimentos, conjunturas, 

visões de mundo, como forma de se aproximar do objeto de estudo” (ALBERTI, 1990, p. 1-

2).    

As entrevistas de história oral são realizadas seguindo os procedimentos indicados 

pela literatura da área, que, de forma geral, envolvem 3 etapas: coleta, processamento e 

difusão/uso do material (WORCMAN e PEREIRA, 2006, p. 209-218). 

As entrevistas foram realizadas direta e pessoalmente com os sujeitos, levando em 

consideração a idade e há quanto tempo reside no município. Após colhermos esses dados, 

marcamos um dia acessível para ambas as partes (pesquisador e entrevistado), combinamos 

um horário e realizamos a entrevista. É importante ressaltar que a entrevista é realizada 

seguindo um roteiro de perguntas predefinido, composto por questões simples sobre a 

vivência do entrevistado no município de São Paulo do Potengi, incluindo narrativas 

populares, que exercem um grande papel no estudo. Caso haja necessidade durante o 

processo, perguntas são adicionadas. Mediante isso, temos como foco usar o depoimento da 

pessoa como estudo, logo, existe a necessidade da gravação, com a devida autorização dos 

sujeitos envolvidos.  

Na etapa de processamento, realiza-se o tratamento do material coletado, através de 

processos de transcrição e edição de entrevistas, digitalização de imagens, catalogação de 

material e inserção em banco de dados. Após a realização da entrevista, os alunos bolsistas 

enviam o material aos orientadores do projeto para algumas conferências metodológicas. 
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Após isso, os discentes realizaram a transcrição, um trabalho compilado e que exige atenção, 

buscando conservar ao máximo a fala dos entrevistados, que servirá como o objeto primordial 

para a construção de dados, anotados em uma planilha com o intuito de organizar as ideias do 

entrevistado. Após a transcrição, os enunciados levantados foram organizados em um banco 

de dados para facilitar o manuseio e estudo das narrativas. Com relação à divisão em gêneros 

textuais, interessa saber em quais configurações linguísticas as narrativas se apresentam, a 

predominância de ocorrências e o porquê de alguns gêneros serem mais utilizados do que 

outros. 

Já sobre os processos que envolvem a difusão e uso do material coletado e analisado, 

utilizamos basicamente os canais de circulação da produção científica dentro do âmbito do 

IFRN, mais especificamente em eventos locais, como a II EXPOTEC (campus São Paulo do 

Potengi) e IV SECITEX (XV CONGIC no campus Natal Central), enquanto espaços de 

socialização da produção acadêmica oriunda dos projetos de pesquisa da instituição aprovados 

em edital.  

Em relação ao universo da pesquisa, diferente da intenção original do projeto 

aprovado em edital, que era a de mapear narrativas populares em todo o município de São 

Paulo do Potengi, decidiu-se por restringir o universo de entrevistados a zona urbana do 

município, que é composta de 12 bairros, visto que, com o tempo ainda disponível para 

execução do projeto, com a quantidade de pessoas envolvidas e com o montante de trabalho a 

ser realizado para cobrir toda a região seria impossível dar conta de todo o território. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em consonância com o objetivo deste artigo, explicitaremos os dados gerados e as 

rotas que se abriram para nós durante a realização da pesquisa em questão. A partir da análise 

das entrevistas realizadas, informações importantes foram construídas e estão aqui 

organizadas em subcapítulos para melhor entendimento. 

4.1. GÊNEROS TEXTUAIS 

Em levantamento feito por nós, foram rastreados gêneros textuais diversificados e que, 

por vezes, inspiravam dúvidas quanto a sua classificação, fato absolutamente normal em 

virtude da dinamicidade dos enunciados (como qualquer “produto” humano que absorve a 
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própria dinamicidade e imprevisibilidade da natureza humana). A fim de proporcionar melhor 

visualização dos gêneros por entrevista, fizemos a tabela abaixo: 

 

ENTREVISTADOS/ 
GÊNEROS 
TEXTUAIS 

Ambrósio 
Araújo de 
Azevedo 

Antônio 
Isídio 

Ferreira 

Isabel 
Vitorino 

da 
Silva 

Francisco 
Fernandes 

Pedro 

Francisca 
Gomes de 

Oliveira 

Joanir 
César 

da 
Costa 

Maria 
Segunda 
Porfírio 

Moacir 
Gomes 

de 
Farias 

Silvério 
Alves 

da 
Silva 

Autobiografia  X X X X X X  X 

Biografia   X X     X  

Canção    X      

Causo X X    X  X  

Conto  X X       

Crônica X X X X X X   X 

Lenda X X     X  X 

Poema      X  X  

Reza   X       

Provérbio    X      

Tabela 1: Gêneros textuais rastreados nas narrativas dos entrevistados. 

Como se pode observar no quadro acima, dez gêneros textuais foram catalogados por 

meio da análise das entrevistas e organizados a partir da recorrência de aparecimento e 

entrevistados que os utilizaram. Em virtude de a pesquisa pedir que os entrevistados contem 

um pouco do que sabem sobre o município e tais saberes, por sua vez, aglutinarem-se às 

histórias de vida dos sujeitos participantes, surgiram muitas crônicas (gênero textual que tem 

por característica a narração aliada à reflexão de temas e ações do cotidiano), autobiografias 

(gênero textual que visa a narrativa da história de vida do sujeito que a produz), causos 

(gênero textual que objetiva narrar um fato, na maioria das vezes, pitoresco acerca de 

personalidades com tom jocoso), contos (gênero textual que narra um acontecimento ou uma 

ação de maneira breve) e lendas (gênero textual que busca narrar um acontecimento que 

envolve uma circunstância pitoresca a fim de fornecer explicação para algo, a priori, 

inexplicável, recorrendo a aspectos fantasiosos).  

Outros gêneros emergem especificamente em razão dos sujeitos da pesquisa, como 

ocorre com a reza (gênero textual da esfera religiosa que pretende um diálogo com a 

divindade por motivos variados) que aparece na entrevista de Dona Belita, que foi benzedeira, 

bem como os poemas (gênero textual da esfera literária que se propõe a usar a língua em seus 

aspectos estéticos, artísticos) presentes nas entrevistas de Moacir e Joanir, poetas; e a canção 

(conhecida popularmente como “letra de música”) na entrevista de Seu Fernandes, que 

afirmou gostar muito de cantar.  
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O gênero textual biografia (narrativa acerca da história de vida de um sujeito) aparece 

devido ao reconhecimento coletivo de figuras consideradas importantes pelos sujeitos (no 

caso, Monsenhor Expedito e Naldinho), em especial a figura de Monsenhor Expedito que 

perpassa todas as entrevistas e ser tido por todos como parte integrante de São Paulo do 

Potengi. O provérbio (gênero textual de cunho popular que cristaliza saberes passados de 

geração em geração) é o único gênero textual que ocorre de maneira trivial.  

Quanto à frequência, a maior recorrência é da autobiografia, devido aos 

entrevistadores serem sujeitos que não apenas acompanharam os fatos que narraram, mas 

ativos e participantes de tais acontecimentos. Há um tom de orgulho que perpassa todas as 

falas, oriundo dos entrevistados serem testemunhas das mudanças ocorridas no município e, 

em sua maioria, terem vivido momentos decisivos não apenas da história de São Paulo do 

Potengi, mas de toda a região, como é evidenciado nas palavras do senhor Ambrósio: 

Minha filha, eu vou falar um negócio para você, não tinha nada que acontecesse para 

eu não estar do lado. Quando era com o Monsenhor, era com o prefeito, porque a 

nossa convivência era muito permanente. Como eu te disse, todo dia eu ia para casa 

de Monsenhor. Na questão política, do mesmo modo, eu era muito atuante, eu tinha 

muita facilidade em participar de todas as solenidades que aconteceram. 

Além das autobiografias nas entrevistas estarem, em muitos pontos, atreladas à cidade 

de São Paulo do Potengi, há um aspecto interessante e profundamente pessoal que, ao narrar 

trechos da vida de sujeitos que não ganharam destaque e formaram uma massa genericamente 

chamada de “população”, evidenciam pontos da vida privada da cidade, conforme pode ser 

vislumbrado nas palavras da entrevistada Isabel, a qual conta em sua entrevista seu drama por 

ter perdido seus primeiros filhos e a perda de uma amiga: 

Não vou criar filho nunca. Aí, lá meu irmão fez um filho em uma amiga minha e 

comadre. Era uma irmã que eu não tive e uma irmã pra querer bem... o quanto eu 

queria a essa mulher. Ela teve um filho. Aí, quando ele ‘tava’ com dois meses e seis 

dias, ela morreu queimada. Mas, ela me deu num dia e se matou no outro. 

Outro gênero frequente é a crônica e os temas abordados foram variados, dando 

conhecimento acerca de fatos de grande relevância para a região potengiense (luta, construção 

e inauguração da adutora; chegada da energia elétrica, locais construídos ao longo dos anos, 

etc.). Além dos gêneros citados acima (autobiografia e crônica), há as lendas, as quais se 

concentram especialmente nas figuras do Lobisomem e Papafigo, conforme podemos apreciar 

nas palavras da senhora Maria Segunda 
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O que eu fiquei assustada - dessa vez, eu me assustei um pouco. Passei o dia todinho 

trabalhando, cheguei em casa cansada, com meus filhos, cansada de morrer, com 

enxaqueca. Fui chegando e arriando. Quando foi mais tarde, não pude nem jantar, 

que não pude cozinhar o comer, meu marido no meio do mundo trabalhando, 'pra 

banda dos agrestes', 'pra' dar de comer aos filhos... Aí, quando eu 'tava' pegando no 

cochilo, tinha tomado um remédio, daqui a pouco lá se vem a latomia. As coisas 

mais tristes do mundo, que era lá dentro do sítio, longe da estrada, e era uma gritaria. 

Cachorro latia, batia numas latas velhas e um troço de “ai, ai, ai! Ui, ui, ui!”. Eu 

despertei assombrada, morre, não morre, de medo. Comecei a rezar e rezei demais. 

Até animal rinchava pelo meio... Eu digo: "Isso aí é o tal do lobisomem" e eu aprovo 

que aquilo ali era o lobisomem mesmo! E eu rezei muito 'pra' ele não botar a minha 

casa abaixo. E ele passou e nosso Senhor livrou nos desses bichos que 'passou' lá.   

As narrativas citadas evidenciam o modo como a cidade de São Paulo do Potengi é 

concebida em diversos aspectos e, até certo ponto, de maneira indireta, pois a predominância 

autobiográfica das entrevistas faz com que possamos “garimpar” o modo como os sujeitos 

potengienses, dentro de suas vivências, veem a cidade.  

4. 2 ACONTECIMENTOS 

Segundo os entrevistados, alguns eventos foram de grande importância e ajudaram a 

criar um sentimento de pertencimento e orgulho na população de São Paulo do Potengi. A 

inauguração da adutora foi o grande fato histórico ocorrido na cidade, uma vez que houve 

grande mobilização social e política para que se realizasse, tornando-se um evento marcado 

pelo sentimento de vitória não apenas do município em questão, mas de todas as cidades 

abastecidas e, consequentemente, beneficiadas, podendo-se vislumbrar isso nas palavras de 

Ambrósio: 

Ah, foi muito importante. Nesse tempo, Monsenhor Expedito era vivo e a água 

trazida pra cá foi pela administração dele, que foi muito admirado por muitas 

pessoas aqui da cidade. E por esse motivo, moço, a cidade melhorou muito, cresceu 

mais. Porque, antes era a água da barragem, sabe? Muitas pessoas bebiam da 

barragem e usavam pra tomar banho... Mas hoje é a água da adutora e a cidade ficou 

muito... com muito nome, através de Monsenhor Expedito, que foi trazida por ele. 

 

 Abaixo, estão elencados todos os acontecimentos citados pelos entrevistados: 

ENTREVISTADOS/ 
ACONTECIMENTOS 

Ambrósio 
Araújo de 
Azevedo 

Antônio 
Isídio 

Ferreira 

Isabel 
Vitorino 
da Silva 

Francisco 
Fernandes 

Pedro 

Francisca 
Gomes de 

Oliveira 

Joanir 
César 

da 
Costa 

Maria 
Segunda 
Porfírio 

Moacir 
Gomes 

de 
Farias 

Silvério 
Alves 

da 
Silva 

Adutora*  X X X X X X X X 

Caprifeira    X      

Chegada da energia 
elétrica 

X   X X  X  X 

Construção da Igreja 
Matriz 

  X       
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Construção da praça 
da Igreja Matriz 

         

Feira da cidade  X X      X 

Festa no Silva 
Pedrosa 
(agricultura) 

    X     

Fundação da cidade    X X   X X 

Seca**  X   X  X X X 

Semana Rural X         

Tabela 2: Acontecimentos locais rastreados nas narrativas dos entrevistados. 
* Adotamos o tema “adutora” dentro da categoria “acontecimentos” devido a sua inauguração ter sido um evento que marcou a vitória da 
comunidade que teve seu desejo atendido após anos de mobilização. 
** Adotamos o tema “seca” dentro da categoria “eventos” devido à intensidade de sua presença marcar períodos de grande impacto social 

para os habitantes de São Paulo do Potengi.  

 

4.3. SUJEITOS 

A figura mais recorrente e que aparece em todas as entrevistas é Expedito Sobral de 

Medeiros, popularmente conhecido por “Monsenhor Expedito”. Todos os entrevistados 

citaram o religioso como ícone e exemplo de luta pela água e ajuda aos flagelados da região. 

Algumas das citações derivam de um relato autobiográfico enquanto outras, pelos benefícios e 

obras realizadas por meio de suas mãos e liderança. Além de ser uma figura que habita a 

mente dos habitantes do Potengi, a adutora (reivindicação apenas atendida após anos de muito 

trabalho em conjunto, articulação política em diversos níveis e mobilização popular), que 

parte da cidade para abastecer diversos municípios, carrega o nome do religioso e uma estátua 

foi erguida na principal praça da cidade voltada para a entrada da igreja em que trabalhou e 

ajudou a construir.  

Devido à grande repercussão de Monsenhor no município, outras personagens das 

narrativas acerca de São Paulo do Potengi ficaram ofuscadas o que não tira seus méritos, 

como foi o caso de “Seu Joquinha”, que ficou conhecido como o homem que levou a energia 

elétrica para a cidade; padre Ramos, atual pároco da igreja da região; Garibaldi Alves Filho, 

governador do Rio Grande do Norte quando a adutora foi inaugurada; Azevedo, ex-prefeito 

do município, entre outros.  

Segue abaixo tabela com todas as figuras citados pelos entrevistados: 

Entrevistados Figuras citadas 

Ambrósio Araújo de 
Azevedo 

Monsenhor Expedito, Dona Luizinha, Luiz Azevedo, Garibaldi Filho, Aluízio Alves, Cortez Pereira, Lavoisier 
Maia. 

Antônio Isídio 
Ferreira 

Monsenhor Expedito, Garibaldi Alves Filho, padre Ramos, Geraldo Macedo, João Diniz, Dedé barbeiro, 
Azevedo, Naldinho, Gabriel Custódio. 
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                Quadro 1: personagens citados pelos entrevistados 

Acerca de Monsenhor Expedito, o entrevistado Silvério nos conta que sua influência 

extrapolou a temática da água e assistência aos flagelados da seca e chega na questão da 

mortalidade materna 

Chegou onde o poder público não tinha chegado, ainda onde não tinha assistência 

social. Foi logo percebendo algumas coisas erradas. O Hospital Regional de São 

Paulo do Potengi, não interessa a situação dele hoje, mas o “embrião” foi 

Monsenhor Expedito que colocou. A maternidade, para as mulheres que morriam de 

parto. Na minha família, tem crianças que hoje são avós que não conheceram a mãe, 

porque morreram no parto dela. O parto antes era feito com a parteira. Foi uma 

emoção quando chegou a maternidade aqui, com o passar do tempo a primeira coisa 

que ele fez foi conseguir um médico e uma enfermeira. 

 

em virtude do curto espaço deste artigo quanto aos dados construídos, passemos às 

considerações finais.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização da pesquisa discutida neste artigo serviu de ponta-pé inicial para a busca 

da compreensão sobre o município de São Paulo do Potengi em variados aspectos, tanto no 

que concerne ao modo como a cidade se constitui discursivamente, quanto no que diz respeito 

a interpretações feitas à luz de outras áreas pertencentes a Ciências humanas e aos Estudos da 

Linguagem. Um fato marcante e recorrente durante as entrevistas era o sentimento de 

satisfação dos entrevistados em serem ouvidos e procurados por nós, materializado por meio 

de agradecimentos e expressões de disponibilidade. Olhar para a cidade "pegando emprestado 

as lentes" dos moradores para investigar fatos relativos ao município nos mostrou o quanto 

Isabel Vitorino da Silva Monsenhor Expedito; benzedeiras Luiza, Francisquinha e Belita; padre Ramos, diácono (não 
especificado), prefeito do município de São Pedro (não especificado), Silvério Alves. 

Francisco 
Fernandes 

Pedro 

Monsenhor Expedito, Euclides Ferreira de Melo, seresteiros Erivaldo e Valdique, Aluízio Alves, Naldinho, 
José Azevedo Alves.  

Francisca Gomes de 
Oliveira 

Monsenhor Expedito, professores do grupo Maurício Freire: Luizinho, Júlio Nogueira, Elza, Julieta, Irene e 
doutor Júlio; Antônio Lopes, Padre Cícero, Joquinha, EMATER, grupo JAC (Juventude Agrária Católica). 

Joanir César da Costa Monsenhor Expedito 

Maria Segunda Porfírio Monsenhor Expedito 

Moacir Gomes de Farias Monsenhor Expedito, Aluísio Azevedo Júnior, Ronaldo Martins, Bento Urbano, Maurício Freire, família 
Pinheiro, Maria Mariquinha. 

Silvério Alves da Silva Monsenhor Expedito, Azevedo, Bento Urbano, Cirilo, Dedé barbeiro, mulheres da Divina Providência, seu 
Fernandes, Francisquinha Mariquinha, Irmã Selma, Maurício Freire, Dona Neném, Nininha (primeira 

prefeita), médico Raimundo Edgar Fernandes. 
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pesquisas como esta são importantes e necessárias, aproximando a Academia e população em 

prol de uma compreensão melhor acerca de si, do outro e do mundo ao nosso redor.    
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ANÁLISE CRÍTICA E COMPARATIVA DO LIVRO 1984 DE 
GEORGE ORWELL COM A SOCIEDADE ATUAL 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte  
ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

 
RESUMO

Este trabalho tem como objetivo apresentar 
uma análise crítica e comparativa da 
sociedade do livro 1984 de George Orwell 
com a sociedade dos dias atuais, tendo 
como foco desenvolver uma analogia entre 
as duas sociedades. A história do livro se 
passa no ano de 1984, em um futuro 
distópico onde o Estado impõe um regime 
extremamente totalitário para a sociedade e 
o que predomina é o medo e a opressão pois 
quem pensava contra o regime era acusado 
de cometer um crime. Analisando o livro, 
tendo em vista que ele foi escrito em 1949, 

podemos imaginar o que pode ocorrer com 
uma sociedade altamente vigiada nos dias 
atuais e cotejar a sociedade futura que nele 
é apresentada com a nossa atual sociedade. 
A pesquisa se enquadra no ramo da 
Linguística Aplicada e tem como 
metodologia a pesquisa qualitativa, 
empregando para a construção do dados a 
teoria de Alteridade bakhtiniana e o fato 
social de Durkheim, uma vez que os 
estudos de ambos os teóricos dão conta de 
analisar muitas das problemáticas acerca 
das sociedades.

 
Palavras-chaves: Sociedade. 1984. Regime totalitário. 

 
 

ABSTRACT  
 
 
 

This article aims to present a critical and 
comparative analysis of society in George 
Orwell's 1984 book with today's society, 
focusing on developing an analogy between 
the two societies. The history of the book 
takes place in 1984, in a dystopian future 
where the State imposes an extremely 
totalitarian regime for society and what 
predominates is fear and oppression 
because those who thought against the 
regime were accused of committing a 
crime. Analyzing the book,     considering 

that it was written in 1949, (we can imagine 
what can happen with a highly watched 
society nowadays and compare the future 
society that is presented with our current 
society.) The research fits into the branch of 
Applied Linguistics and has as its 
methodology qualitative research, using the 
theory of Bakhtinian Alterity and the social 
fact of Durkheim for the construction of the 
data, since the studies of both theorists 
account for analyzing many of the problems 
about societies

 
 
 

Keywords: Society. 1984. Totalitarian regime. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
        O totalitarismo baseia-se em um sistema político baseado em uma ideologia que coloca 

o líder de uma nação como controlador absoluto dos direitos dos cidadãos, em um enganoso 

benefício que iria auxiliar de forma positiva o andamento de todo país. Em um sistema 

totalitário existe um líder que pode ser uma pessoa, um grupo ou um partido, onde o mesmo 

exerce total controle sobre os meios de comunicação. 

          No contexto de uma história que se passa no ano de 1984, o autor George Orwell, vem 

superar todas as conjunturas históricas  e até mesmo a data futurista do título de seu livro. A 

partir  do seu olhar crítico e além de seu tempo, Orwell permitiu que houvesse discussões 

acerca dos regimes totalitários. Buscou ainda compreender o presente através de sua distopia 

literária, apresentada no contexto de um futuro distópico onde o Estado impõe um regime 

extremamente totalitário para a sociedade, através da vigilância do Grande Irmão, imposta 

pelo partido, onde ninguém escapa do seu poder. Durante esse processo, George busca traçar 

uma profunda reflexão e crítica ao fato de cidadãos comuns serem reduzidos a peças para 

servir o estado, através do controle total. 

     A temática do livro está diretamente relacionada a nossa sociedade atual, visto que 

podemos imaginar o que pode ocorrer com uma sociedade altamente vigiada nos dias atuais 

e quando essa vigilância pode tornar-se um mecanismo para controlar as pessoas. Sabemos 

que a sociedade vive hoje sob a vigilância de câmeras de segurança em ruas, lojas e sob as 

câmeras de celulares, tablets e computadores, sendo esses mecanismos descritos no livro 

1984 como as teletelas que transmitiam as propagandas do regime. Com isso, percebemos 

até que ponto as redes sociais estão capturando nossos dados de navegação e hábitos na rede, 

para conseguir manipular nosso comportamento. 

     Portanto, o presente trabalho objetiva apresentar uma análise crítica e comparativa da 

sociedade do livro 1984 de George Orwell com a sociedade dos dias atuais, tendo como foco 

desenvolver uma analogia entre as duas sociedades, conforme as teorias de Alteridade 

bakhtiniana e coercitividade de Durkheim. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Inspirado nos regimes totalitários das décadas de 1930 e 1940, o livro mais famoso 

de Orwell, “1984”, critica o poder do Estado e a repressão por meio de Winston Smith, 

membro do partido externo e funcionário do Ministério da Verdade.  

Segundo José Pacheco Pereira (2018), 
“Orwell percebeu o caminho para o mundo actual de fake news, de 

relativização da verdade e dos factos, da “verdade alternativa”, do 

tribalismo, do combate ao saber a favor da ignorância atrevida das redes 

sociais, da crise das mediações a favor de uma valorização da pressa, do 

tempo instantâneo, do fim do tempo lento, do silêncio, e da pseudopresença 

num mundo de comunicações vazias, ideal para o controlo afectivo, social 

e político. Orwell sabia que o Big Brother estaria feliz nos dias de hoje com 

o permanente ataque a toda a espécie de delegação de poder pelos 

procedimentos das democracias, ou pelas hierarquias da competência e do 

saber, a favor de um falso empowerment igualitário, que enfraquece os mais 

débeis, os mais incultos, e os mais pobres, mas dá mais poder aos 

poderosos, aos ricos, aos que estão colocados em lugares decisivos por 

nascimento, herança, ou amoralidade. Descreveu, pela primeira vez no 

1984, o mundo da manipulação e geral degenerescência da linguagem, das 

palavras e das ideias. Um mundo onde quem manda reduz as palavras em 

circulação a uma linguagem gutural, a preto e branco, sem capacidade 

expressiva e criadora, mas também desprovida da capacidade de 

transportar raciocínios e argumentos lógicos, mas apenas banhar-nos em 

pathos. Ele escreveu uma distopia, nós vivemos nessa distopia.” 
Nós vivemos essa distopia e isso fica claro em três pontos que são abordados no livro, 

sendo eles: a amnésia política, a negação da ciência e o convencimento da população a 

respeito de verdades alternativas. Na amnésia política da nossa atualidade, nota-se que a uma 

manipulação acerca do pensamento da sociedade, onde, em relação a amnésia, percebe-se 

que a conveniência é a forma mais comum de aceitação em torno de afirmações manipuladas 

sobre um fato. Já relacionando a negação da ciência, a comunidade científica precisa se 

esforçar ainda mais para desmascarar as falsas alegações e os esquemas de pessoas e 

instituições. E já o convencimento da população a respeito de verdades alternativas, trata-se 

de um controle de informações com auxílio de ferramentas, as quais influenciam a população 

ocultando e controlando as verdades que mais lhe são convenientes, tornando a população 

uma “massa de manobra midiática”. 
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Nesse contexto faz-se fundamental a compreensão da teoria da alteridade apresentada 

pelo autor Bakhtin (2015), onde ele afirma que a personalidade de um sujeito é constituída 

pelo meio social no qual ele está inserido, por meio da interação com outras pessoas e 

absorção das ideias pelas quais tem mais afinidade, não existindo, assim, uma personalidade 

de cada um. Com isso, a teoria da alteridade bakhtiniana vem explicar, como os indivíduos 

se constroem a partir de um processo que não surge da sua consciência, mas sim de uma 

interação social onde constituímos e nos transformamos sempre através do outro, partindo de 

ações que na maioria das vezes são manipuladas para que se haja um controle sobre o outro. 

       Já na interpretação da teoria do autor Durkheim (2014) sobre os fatos sociais, onde ele 

conceitua que o fato social é toda maneira de fazer, fixada ou não, suscetível de exercer sobre 

o indivíduo uma coerção exterior; ou ainda, toda maneira de fazer o que é geral na extensão 

de uma sociedade dada, e ao mesmo tempo, possui uma existência própria independente de 

suas manifestações individuais. Isso está diretamente relacionado à forma como o estado 

utiliza-se da sociedade como fato objetivo e externo, exercendo sobre a sociedade uma 

coerção moldando nossas ações e até mesmo nossas expectativas.  

 

3 METODOLOGIA 

 

       O presente trabalho está inserido no campo da Linguística Aplicada, tendo em vista que 

essa área se afirma além das fronteiras disciplinares, investigando a língua como uma prática 

da existência nas diversas manifestações realizadas pelos sujeitos situados em dado espaço e 

tempo, possuindo como metodologia uma pesquisa qualitativa, na qual emprega categorias 

de análise dos estudos das práticas discursivas do autor Mikhail Bakhtin e Émile Durkheim.  

       Nesta perspectiva este trabalho teve como ideia principal uma comparativa com o mundo 

distópico da sociedade do livro “1984” de Orwell com a atual sociedade brasileira, apoiando-

se numa visão bakhtiniana e nas ideias da coercitividade de Durkheim. De acordo com essa 

comparativa foi possível analisar as duas sociedades, as quais nota-se a presença de uma 

distopia, onde partindo de um conhecimento histórico possibilitou-se uma percepção das 

sociedades que estão submetidas ao estado. 

   Este estudo foi desenvolvido para a elaboração de um artigo científico proposto durante a 

aula da disciplina de Língua Portuguesa no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Currais Novos, ao longo dos meses de Maio 

e Junho de 2019.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  
 

Após a aplicação do método, fazer a comparação entre a obra e a realidade ficou ainda 

mais fácil e evidente. As semelhanças entre a distopia do livro e a realidade da sociedade 

atual mostra que cada vez mais este "grande irmão" controlador de ações presente na obra, 

de certa forma está bem presente em nossos dias. Há um controle bem amplo de ações. As 

conexões permitem que segredos sejam revelados, a privacidade diminui cada vez mais.  

1984 é a visão que Orwell ofereceu sobre o futuro imediato que espera a humanidade, 

para comprovar isso basta apenas que seja feita uma análise dos ministérios fictícios presente 

no livro. “O Ministério da Verdade, responsável por notícias, entretenimento, educação e 

belas-artes” que é na realidade as páginas de entretenimentos presentes nas redes sociais e 

que influenciam diretamente o indivíduo. O “Ministério da Paz, responsável pela guerra” 

hoje está presente naquela notícia falsa que serve de argumento para uma discussão tola e 

que tirará a paz. “O Ministério do Amor, ao qual cabia manter a lei e a ordem” que 

identificamos em várias instituições que controlam nossa sociedade. “E o Ministério da 

Pujança, responsável pelas questões econômicas” que enquanto várias desavenças acontecem 

sempre alguém por trás está ganhando dinheiro com isso. 

Dessa maneira percebemos que a distopia presente no livro não está longe de virar 

uma total realidade, visto que os fatos abordados no livro são um reflexo social bem evidente. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da comparativa entre o livro e nossa sociedade atual e de acordo com as teorias de 

Durkheim (2014) e Bakhtin (2015), evidencia-se que nossa sociedade está prestes a se tornar 

a sociedade distópica que é retratada no livro 1984. Dentro desse contexto é nítida a forma 

como o estado detém um grande controle de informações, e a partir disso,utiliza-o para 

manipular a sociedade causando uma coerção nos indivíduos conseguindo assim moldar 

nossas ações e até mesmo nossas expectativas dentro da nossa sociedade atual. E com isso, 

este estudo possibilitou a ampliação do conhecimento quanto a área de Linguística aplicada, 

além de expandir a discussão sobre como o estado pode deter total ou parcial controle sobre 

a sociedade. 
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DESENVOLVIMENTO DE UM JOGO DIGITAL COMO ESTRATÉGIA 

DE ENSINO DE LÍNGUA PORTUGUESA NO ENSINO MÉDIO 
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1, 2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, Letras e Linguística 

 

RESUMO 

 

Este artigo apresentará os resultados de um projeto de pesquisa desenvolvido entre os anos de 

2017 e 2018 no IFRN – Campus Canguaretama. O projeto contou com doze integrantes, sendo 

dez discentes, todos oriundos do segundo ano do ensino médio técnico na modalidade integrada 

em informática, uma professora de Língua Portuguesa e um membro especialista em jogos 

digitais. O propósito do referido projeto foi utilizar o contexto dos jogos digitais para abordar 

e trabalhar competências de língua portuguesa e literaturas para estudantes do ensino médio, 

especificamente no que tange à leitura e à produção de textos e à construção de vocabulário. Os 

resultados alcançados mostraram envolvimento e evolução significativos dos alunos 

participantes do projeto nas competências relacionadas no decorrer do projeto, confirmando a 

hipótese dos pesquisadores de que os jogos digitais são um grande atrativo para os conhecidos 

“nativos digitais”. Os jogos digitais podem ser considerados como uma importante e 

contemporânea ferramenta de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, colaborando para 

uma emergente inovação dos métodos tradicionais de ensino. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem. Língua Portuguesa. Jogos digitais. Educação. 

Ensino Médio. 

 

ABSTRACT 

 

This paper will present the results of a research project developed between 2017 and 2018 at 

the IFRN Campus Canguaretama. The project had twelve members, ten students, all coming 

from the second year of technical high school in integrated computing, a Portuguese language 

teacher and a member specialized in digital games. The purpose of this project was to use the 

context of digital games to address and work on Portuguese language skills and literatures for 

high school students, specifically regarding reading and production of texts and the construction 

of vocabulary. The results showed a significant involvement and evolution of the students 

participating in the project in the related competences during the project, confirming the 

researchers hypothesis that digital games are a great attraction for the known “digital natives”.  
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Digital games can be considered as an important and contemporary tool to support the teaching-

learning process, contributing to an emerging innovation of traditional teaching methods. 

 

KEYWORDS: Teaching and Learning. Portuguese Language. Digital games. Education. High 

school. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço das tecnologias de informação na sala de aula faz com que as práticas 

pedagógicas também evoluam com o tempo. Logo, alguns questionamentos vão surgindo: “que 

estratégia utilizar para colaborar no engajamento dos alunos, a fim de contribuir com o processo 

de ensino-aprendizagem?”, ou mesmo, “que linguagens ou ferramentas poderão despertar ou 

potencializar o interesse do alunos pela aprendizagem escolar?”. 

Diante de tantos meios possíveis para o uso dessas práticas, elegemos os jogos digitais 

como uma ferramenta a ser utilizada para dinamizar a aulas e a abordagem de competências de 

Língua Portuguesa, esperando-se aumentar o nível de interesse e envolvimento dos alunos. 

Assim, foi escolhida a plataforma RPG Maker MV para o desenvolvimento de um jogo digital, 

uma engine relativamente popular entre os estudantes do Ensino Médio, também conhecidos 

como “nativos digitais” (PRENSKY, 2001). Dessa maneira, o presente trabalho buscou 

promover o uso dessa tecnologia aliada ao ensino de Língua Portuguesa e Literaturas. 

O projeto de pesquisa teve como principal motivação a investigação do impacto da 

utilização dos jogos digitais como ferramenta de apoio no processo de ensino-aprendizagem de 

Língua Portuguesa e Literaturas no Ensino Médio. Para isso, fez uso da estratégia da promoção 

de desenvolvimento de um jogo digital em sala de aula pelos próprios alunos, onde eles 

deveriam amadurecer o conhecimento das competências em Língua Portuguesa para aplicá-las 

no jogo. Assim, os alunos se envolveram desde a construção do documento de design do jogo 

até a fase de experimentação, perpassando pelas fases de desenvolvimento e testes. 

Os detalhes das fases do projeto serão apresentadas nas seções subsequentes. No que 

concerne à organização do artigo, iniciaremos apresentando um breve referencial teórico. A 

seguir, relataremos a metodologia adotada, os instrumentos de pesquisa. Posteriormente,  
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mostraremos os resultados e discussões. Por fim, nas considerações finais, fazemos uma 

reflexão, ainda que breve, de possíveis trabalhos futuros. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste projeto de pesquisa, filiamo-nos à ideia de que o uso de tecnologias, a partir da 

década de 1990 no Brasil, no contexto escolar ou extraescolar, trouxe consigo vários jogos ou 

estratégias “gamificadas” relacionadas à língua portuguesa cujo foco sempre foi na construção 

do conhecimento voltado para o enriquecimento do vocabulário dos participantes ou de 

conteúdos gramaticais específicos. Para exemplificação, citamos os resultados do Portal Abril, 

Portal Ludo Educativo, Portal Só Português, na web, e o programa de televisão Soletrando, com 

os direitos de reprodução licenciados à Rede Globo. 

Sabendo que há ainda uma gama de aplicativos nas principais lojas online (App Store), 

tanto para a plataforma Android quanto iOS, que seguem o mesmo princípio citado 

anteriormente – como essência, enriquecer o vocabulário –, nosso entendimento conceitual 

considera a pessoa como um ser possuidor de uma voz reveladora, capaz de fazer uma 

construção de um conhecimento sobre sua realidade e, por conseguinte, de tornar-se 

coparticipante do processo de pesquisa (FREITAS, 2007). Implica compreendê-la também 

como um sujeito responsável, consciente, respondente, inconcluso, datado, enfim, “um sujeito 

que é história junto com a história de outros” (GERALDI, 2010, p. 292). 

Ademais, compartilhamos a ideia de que “as pessoas agem em função de suas crenças, 

percepções, sentimentos e valores e que seu comportamento tem sempre um sentido, um 

significado que não se dá a conhecer de modo imediato, precisando ser desvelado” (ALVES-

MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 1998, p. 131). Nessa perspectiva, avaliamos 

positivamente a proposta e a estética escolhidas no momento de um planejamento; pois, embora 

um jogo tenha uma aparência atraente, por si só, ela não sustenta o interesse do jogador. Assim, 

entendemos que para um jogo ser atrativo e estar presente no contexto social dos 

alunos/usuários, não podemos perder de vista a jogabilidade, as estratégias, as árvores de 

decisão e suas regras em geral. 
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Corroboramos com a ideia de Mendonça (2015) quando traz a pesquisa baseada no livro 

Vidas Secas, de Graciliano Ramos. O jogo elaborado contou com vários cenários relacionados 

ao livro, mas não foram organizados na mesma ordem cronológica dos desdobramentos da obra. 

O jogador/aluno tinha a oportunidade de finalizar o game de acordo com suas escolhas, 

podendo, por exemplo, ter um final diferente da obra literária. 

Assim, acreditamos que os jogos digitais podem ser também ferramentas de ensino-

aprendizagem de Língua Portuguesa e Literaturas quando exploraram a mecânica 

disponibilizada pelos games, ou melhor, quando os elementos narrativos proporcionam uma 

imersão do jogador nas obras literárias, criando uma experiência de identificação com os 

personagens das obras e um maior envolvimento dos usuários (SILVA, 2015). 

Acreditamos ainda que os jogos digitais estão na prática da leitura de mundo, pois o ato 

de ler ultrapassa habilidades de simples decodificação. O usuário precisa adquirir a capacidade 

de atribuir sentido ao que foi decodificado (DE OLIVEIRA et al., 2000). Em sintonia com esse 

pensamento, “outros propósitos devem orientar a leitura no contexto escolar: parar de ler para 

memorizar normas gramaticais ou conteúdos cristalizados ou superficializantes e, a passos 

largos, começar a ler para enxergar melhor o mundo" (SILVA, 2002, p. 13). 

De forma breve, apresentamos questões relacionadas ao campo das tecnologias e ao 

campo dos sujeitos que podem desenvolver a habilidade do pensamento através da leitura na 

escola, como uma espécie de arena de vozes. Pois, acima de tudo, ler significa “refletir, pensar, 

comentar, estar a favor ou contra, trocar opiniões, posicionar-se e, sobretudo, é estar em contato 

com o texto e encontrar nele significados” (DE OLIVEIRA et al., 2000, p. 20), recorrendo a 

diversas estratégias que possibilitem encontrar o objetivo do texto lido. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este projeto se utilizou da abordagem qualitativa, executando uma metodologia de 

pesquisa e inovação adaptada do processo de Design Thinking, com foco em um estilo de  
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trabalho colaborativo e interativo. Dessa forma, procurou-se “estabelecer o significado de um 

fenômeno a partir dos pontos de vista dos participantes” (CRESWELL, 2010, p. 42). 

O grupo que construiu o jogo foi formado por dez discentes do Curso Técnico Integrado 

em Informática e por dois coordenadores: uma professora de Língua Portuguesa e um servidor 

da Tecnologia da Informação do Campus Canguaretama. 

 

Figura 1 – Grupo de pesquisa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diniz (2017) 

 

Assim, o projeto foi executado em quatro etapas. A primeira delas, denominada de 

imersão, teve o objetivo geral de aproximar a equipe de pesquisas já realizadas. Em outros 

termos, o grupo buscou a revisão da literatura relacionada ao tópico com a finalidade de 

relacionar com estudos anteriores, conhecer bem os escopos e os limites do projeto; e realizou 

pesquisas de campo, por meio de questionários e entrevistas no Campus Canguaretama. 

Ainda, uma pasta compartilhada foi gerada no Google Docs, onde cada aluno recebeu 

um arquivo digital, denominado “Diário de bordo”. Nele, continha uma lista com três arquivos 

(um artigo, uma dissertação e uma tese da área de jogos digitais educacionais), selecionados 

pelos coordenadores, para que cada integrante produzisse um resumo de cada trabalho 
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científico, destacando os pontos positivos e negativos da pesquisa. Além de resumos, resenhas 

foram produzidas e armazenadas nos respectivos diários. Após três semanas de estudos, por 

meio de uma socialização, todos os integrantes apresentaram os resultados dessas pesquisas. 

Na sequência, uma pesquisa de campo, através de questionários e entrevistas, foi 

aplicada com os estudantes do Ensino Médio e com os professores de Língua Portuguesa e 

Literaturas do IFRN – Campus Canguaretama. Na semana posterior a isso, os dados foram 

tabulados, e o grupo submeteu um artigo ao SBGAMES 2017, apresentando os resultados dessa 

investigação. 

A segunda etapa do processo de execução, intitulada de análise e síntese, trouxe o 

propósito de criar um ponto de convergência das ideias, utilizando ferramentas como: mapas 

conceituais, com a finalidade de colaborar de modo dinâmico e participativo com as tomadas 

de decisões da equipe do projeto; tempestade de ideias, com a proposta de garimpar insights e 

refiná-los através de diagramas de afinidades; diagrama de estados, que representou o jogo em 

um alto nível de abstração. O propósito desta etapa foi definir o jogo, suas etapas e 

características, gerando a primeira versão do Game Design Document (GDD) do jogo. 

Os integrantes da equipe realizaram dois encontros de brainstorm para chegarem a uma 

narrativa principal do jogo, seus desafios e objetivos. Os resultados serviram para compor o 

GDD. O documento construído, de modo compartilhado via Google Docs, serviu como objeto 

de consolidação da meta do projeto. Por conseguinte, um diagrama de estados do jogo foi feito. 

Assim, a versão 1.0 do EGDD de Penha ficou concluída, com a inclusão do fluxograma. 

Vale salientar que, nesse período, uma narrativa foi solicitada ao grupo, mas um texto 

coletivo não conseguia ser gerado, e sim cinco produções individuais. Isso fez com que os 

coordenadores do projeto reunissem os textos para tentar uma publicação1 de um livro de 

contos, para ser submetido ao edital específico da Editora IFRN. Após o processo de editoração 

científica, o livro foi lançado em 8 de junho de 2018, às 19h, em Natal/RN. 

 
1  Intitulado Leitura e criação em jogo: conhecendo de pertinho o Beco do Uruá, esse livro é composto por cinco 

contos, com ilustrações feitas por duas autoras e participantes do projeto de pesquisa. Disponível em: 

https://memoria.ifrn.edu.br/bitstream/handle/1044/1507/Leitura%20e%20criac%cc%a7a%cc%83o%20em%2

0jogo.pdf?sequence=1&isAllowed=y. Acesso em: 28 jul. 2019. 
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A terceira etapa, chamada de prototipação, foi responsável pela construção do jogo, 

com base no GDD gerado na fase anterior. As oficinas duraram três meses: agosto, setembro e 

outubro de 2017, e os integrantes do projeto participaram de uma capacitação para a utilização 

do engine RPG Maker. Foram utilizados os computadores do Laboratório EaD, do IFRN – 

Campus Canguaretama. 

Por meio de atividades práticas, com o apoio do coordenador do projeto, Jorge Felliphe, 

e vídeos tutoriais, a equipe se aprofundou dessa ferramenta, a fim de trabalhar na 

implementação do jogo proposto. Com isso, a primeira versão do jogo foi finalizada, estando 

pronta para a realização de experimentação em campo. 

Na quarta etapa e última, chamada de validação, o público do Ensino Médio avaliou o 

jogo. O questionário foi o instrumento utilizado para que a experiência dos usuários, os 

impactos e as consequências do game fossem compiladas em um documento. Ele foi composto 

por 9 questões, sendo 4 objetivas e 5 subjetivas, as quais seguem abaixo:  

a. Em uma escala de 1-5, onde 1 representa “pouco” e 5 representa “muito”, o quanto o 

jogo é interessante?  

b. Foi possível perceber conteúdos educacionais no jogo? 

c. Em relação à questão anterior, se sim, quais?  

d. Esse jogo ensinou alguma coisa?  

e. Em relação à questão anterior, se sim, o quê?  

f. O que mais você gostou no jogo? 

g. O que poderia ser melhorado no jogo? 

h. Você se sentiu perdido em alguma parte do jogo? 

i. Em relação à questão anterior, se sim, qual? 

Em 19 de dezembro de 2018, o jogo Penha foi submetido para testes com dez alunos. 

Esses convidados/voluntários jogaram nos computadores do Laboratório de Pesquisa (Sala 

127), Prédio Anexo, do Campus Canguaretama, e, ao final do jogo, eles foram convidados a 

responderem ao questionário referente ao gameplay. Tal instrumento foi aplicado através da 

ferramenta Google Formulários. Por fim, um relatório apresentando a percepção dos jogadores 

foi construído pelos integrantes do projeto, contemplando outras questões, e inserido no  
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Sistema Unificado de Administração Pública (SUAP), para que, ao final do projeto, a equipe 

tivesse em mãos a principal contribuição para a academia: a experiência documentada do uso 

de um jogo digital como ferramentas de apoio ao ensino na área da Língua Portuguesa e 

Literaturas. A seguir, o resultado da análise de percepção será apresentado. 

 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

 

Dentre os dados registrados durante o projeto e constantes no SUAP, especificamente 

os da quarta etapa (validação), apresentaremos as respostas dos convidados para as 9 questões, 

sendo 4 objetivas e 5 subjetivas. 

Na primeira questão (a. Em uma escala de 1-5, onde 1 representa “pouco” e 5 

representa “muito”, o quanto o jogo é interessante?), 50% dos participantes da pesquisa 

responderam a escala 4 e 50% responderam a escala 5.   

Na segunda (b. Foi possível perceber conteúdos educacionais no jogo?) e na terceira 

questões (c. Em relação à questão anterior, se sim, quais?), 100% respondeu “sim”. Dentre as 

respostas obtidas podemos destacar, a questão dos vocativos e apostos, que foram vistos em 

sala; os conteúdos referentes à Língua Portuguesa e à cultura indígena. 

Na quarta (d. Esse jogo ensinou alguma coisa?) e na quinta questões (e. Em relação à 

questão anterior, se sim, o quê?), 100% respondeu “sim”. Dentre as respostas obtidas podemos 

destacar: “Me ajudou a conhecer os significados de algumas palavras diferentes e a treinar os 

meus conhecimentos dos conteúdos que foram vistos em sala de aula”; “o Curiosidades da 

Língua Portuguesa [nome de uma seção do jogo] e algo a mais sobre a cultura dos indígenas”.  

Na sexta questão (f. O que mais você gostou no jogo?), as respostas obtidas foram: “as 

melhores partes foram as histórias dos livros”; “a criatividade dos criadores em juntar duas 

coisas importantes como a cultura e português com uma diversão como o jogo”. 

Na sétima questão (g. O que poderia ser melhorado no jogo?), 100% das respostas 

foram relacionadas a bugs no jogo.  
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Na oitava questão (h. Você se sentiu perdido em alguma parte do jogo?), 100% das 

respostas indicaram que “não”. Não houve respostas para a nona questão. 

Foi possível perceber um significativo envolvimento dos jogadores com o jogo Penha, 

como a recuperação de diversas competências abordadas em sala de aula, a imersão dos 

jogadores com os desafios do jogo e um feedback positivo no pós-jogo para a maioria dos 

jogadores.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O maior desafio do projeto se deu na fase do desenvolvimento do jogo, principalmente 

devido às questões técnicas. Como experiência, esse aspecto se mostra como um fator limitante 

na execução da proposta em outros contextos: em turmas em que os alunos não tenham 

familiaridade com a lógica de programação; em escolas onde não disponham de infraestrutura 

tecnológica para desenvolver o jogo e seus elementos relacionados. 

Para os convidados/voluntários, foi perceptível o envolvimento com o jogo Penha e o 

reconhecimento dessa ferramenta como apoio ao processo de ensino-aprendizagem. Entretanto 

problemas técnicos, como bugs no jogo, aspecto comum em um produto de software em fase 

de aperfeiçoamento, tenham sido encontrados. 

Para os alunos que construíram Penha, o fato de desenvolver um jogo estimulou a escrita 

de uma narrativa coesa e coerente a ponto de reunirem os contos oriundos desse processo em 

um livro, e este ser aprovado em edital público, conforme já citado anteriormente. Ademais, 

esse jogo demonstrou ser cativante e envolvente, uma vez que os jogadores se sentiram 

“pertencentes” a ele tanto na elaboração dos conteúdos educacionais específicos de Língua 

Portuguesa quanto dos conteúdos da área de Informática. 

De maneira geral, o projeto foi considerado exitoso por ter explorado uma pesquisa em 

uma área que ainda carece de publicações e está dando seus primeiros passos graças ao avanço 

da tecnologia, da inclusão digital e da informatização do processo de ensino-aprendizagem., e 

o grupo de pesquisa segue unido para os próximos desafios no contexto dos jogos digitais como  
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ferramentas de apoio ao processo de ensino-aprendizagem no ensino médio, agora com a adesão 

a outras disciplinas como proposta de trabalhos futuros, além de Língua Portuguesa. 
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BRASIL, TERRA DO SAMBA 

X, X, X.1; X, X, X.2; X, X, X.3 e X, X, X.4  

1IFRN – Campus XXXXX 

ÁREA TEMÁTICA: (Artes, letras e linguística). 

RESUMO 

Este projeto, que compreende temáticas das áreas de Artes e Sociologia, tem por objetivo discutir a 

importância do gênero musical Samba para a cultura brasileira e sua contribuição para a formação da 

identidade de um povo, fomentando assim, as raízes africanas, bem como sua colaboração para a 

diversidade cultural, sendo considerado por estudiosos o mais autêntico e conhecido gênero musical 

do Brasil. Tendo em vista a relevância do assunto, por meio de pesquisas, questionários, análises 

abordadas, bem como documentários de renomados estudiosos do gênero, foi possível comprovar a 

autenticidade do Samba. Para expandir e apresentar ainda mais o gênero para a comunidade em si, 

contou-se com a colaboração, por meio de vídeos ao vivo, da cantora, compositora e um dos maiores 

nomes do Samba na música popular brasileira, Leci Brandão, que atualmente tem participação na 

vida política carioca, defendendo movimentos sociais e os paradigmas que os sambistas negros 

enfrentam. Os resultados alcançados foram primordiais para entender-se a grandiosidade do samba.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Samba. Cultura. Identidade. Brasileiro. Indústria. 

ABSTRACT 

This project, which includes themes from the areas of Arts and Sociology, aims to discuss the 

importance of the Samba music genre to Brazilian culture and its contribution to the formation 

of a people's identity, thus fostering African roots and their collaboration. for cultural diversity, 

being considered by scholars the most authentic and well-known musical genre in Brazil. Given 

the relevance of the subject, through surveys, questionnaires, analyzes, as well as documentaries 

of renowned scholars of the genre, it was possible to prove the authenticity of Samba. To further 

expand and introduce the genre to the community itself, there was the collaboration, through 

live videos, of the singer, songwriter and one of Samba's biggest names in Brazilian popular 

music, Leci Brandão, who currently has participation in Rio's political life, defending social 

movements and the paradigms that black sambistas face. The results achieved were essential to 

understand the grandeur of samba. 

 

KEYWORDS: Samba. Culture. Identity. Brazilian. Industry. 
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1 INTRODUÇÃO  

O samba, considerado por estudiosos como sendo o mais autêntico e conhecido gênero 

musical do Brasil, que inclui os mais diversos estilos populares e um dos elementos mais 

expressivos da cultura popular brasileira, surgiu na Bahia, no século XIX, da união de vários 

ritmos africanos. Porém, mesmo surgindo na Bahia, foi no Rio de Janeiro que o samba 

desenvolveu-se e ganhou populares. Na época, o sambista era visto como uma pessoa que não 

trabalhava, um malandro, porque o gênero era ligado à cultura negra, que sofria com 

preconceitos da época. A escravidão, período sombrio ao contexto do nosso país, contribuiu 

para que, mais tarde, houvesse luta e a busca pelos direitos da comunidade negra, por meio de 

movimentos populares, como as revoltas da vacina e chibata, tendo esta última o objetivo de 

extinguir os maus tratos feitos na marinha, o que também poderia relacionar com as más 

condições de trabalho a que eram submetidos os escravos. Nesse contexto de transição de 

negros da África ao Brasil (ainda colônia de Portugal), tem-se a chegada de uma nova cultura, 

com costumes e manifestações artísticas e religiosas diversas. Porém, ainda não havia uma 

identidade formada. Por isso que o samba, atualmente, é muito forte em nossa cultura, 

componente essencial à formação da identidade e, mesmo com o preconceito e discriminação, 

conseguiu trilhar todo esse caminho e ser o que é hoje. 

Para mostrar a riqueza do samba, o projeto girou em torno da seguinte questão: “samba: 

o estilo do rico e do pobre, do branco e do preto, do mundo inteiro”. Assim, os métodos de 

pesquisa recorridos foram de caráter qualitativo e quantitativo. Foi realizado entrevistas com 

alguns alunos do Campus Lajes e, ao longo do projeto, foi aplicado questionários aos estudantes 

para analisar a familiaridade destes com o samba. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

“O batuque consiste [...] num círculo formado pelos dançarinos, indo para o meio um preto ou preta que, 

depois de executar vários passos, vai dar uma umbigada na pessoa que escolhe, a qual vai para o meio do círculo 

substituí-lo.” (SARMENTO, 1880, p. 127) 

A origem do samba advém das rodas de dança/umbigadas, como eram conhecidas. As 

tias baianas reuniam toda a comunidade do morro que compartilhavam do mesmo apreço pelo 
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gênero Samba.  Assim, mesmo em meio a preconceitos, o samba se expandiu, se tornando 

fundamental para a identidade do povo brasileiro. 

O samba percorreu uma trajetória difícil, pois era visto como um estilo musical fora dos 

padrões impostos, que atribuíam privilégios, sobretudo, à música europeia, em sua maioria, 

transmitida por brancos. 

“[...] É importante afirmar que esse ainda era um campo complicado e complexo. 

Muitos artistas dessas primeiras gerações do samba tinham como costume renegar a 

denominação sambista, pois percebiam nela uma aproximação da ideia de vadiagem 

e malandragem.” (MIGUEL JOST, 2015, p.19) 

 

Os índices de preconceito eram bastante intensos no país. Com isso, qualquer traço do 

Samba pelas ruas era visto como motivo de cadeia, pois acreditava-se que a prática do gênero 

era sinônimo de marginalização. 

3 METODOLOGIA 

À princípio, houve debates com os orientadores acerca do assunto para compreender um 

pouco mais sobre o Samba. Depois, foi proposto a leitura a livros didáticos e a artigos relacionados à 

história do gênero, no qual pode-se analisar todo o contexto histórico e cultural, e conhecer as fases 

pelo qual passou e o quanto o gênero venceu os preconceitos da época. 

Após essa análise mais científica, para comprovar o ponto central do projeto e aprofundar 

sobre o problema, nos dias 04 de maio de 2018 a 07 de junho deste mesmo ano, foi recorrido aos 

métodos de pesquisa de modo qualitativo e quantitativo, onde foi realizado entrevistas aleatórias com 

o nosso público interno e, depois, a aplicação de questionários para um público mais específico, como 

turmas que estavam trabalhando os gêneros musicais. Depois dessas aplicações, verificou-se os 

resultados obtidos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com o desenvolvimento deste trabalho, ampliou-se discussões acerca do tema, 

apresentando à comunidade escolar a importância que o samba promove, tornando-se o estilo 
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do pobre e do rico, do branco e do preto, atraindo pessoas do mundo inteiro, através do carnaval, 

por exemplo. 

Os resultados do questionário são apresentados a seguir: 

 

Figura 1 - Embora 50% dos entrevistados não escutem samba, mais de 35%, hoje em dia, já tem outra visão 

sobre o gênero. 

Após a coleta de dados, foi possível observar que, mesmo nos lugares que o samba não 

deixou resquícios de forma direta, temos pessoas adeptas ao gênero. Isso se deve ao grande 

patamar que o samba conseguiu atingir, seja por meio das letras de canções, de sua trajetória 

ou através de artistas renomados até os dias atuais. Ressalta-se também a importância desse 

avanço ao lembrar da visão errônea que muitos tinham ao falar de samba, bem como ao 

enaltecer os principais expoentes capazes de propagar esse gênero pelos quatro cantos do 

mundo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Logo, os objetivos sugeridos com a efetivação deste trabalho foram todos alcançados, 

com base em pesquisas referentes ao gênero musical Samba, seu contexto e fixação em nossa 

sociedade, assim como diversas obras e os principais expoentes do Samba que foram 

analisados. 
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Ressalta-se também o empoderamento, o fortalecimento e o orgulho de centenas e 

centenas de cidadãos ao tratar do samba, tendo convicção de que este gênero fez e continua 

fazendo parte da história do nosso país, da nossa cultura. A escola de samba “Estação Primeira 

de Mangueira”, campeã do Carnaval carioca 2019, mostrou, em seu samba-enredo, ousadia, 

cultura e história e, sem dúvidas, serviu para fortalecer o que está enraizado em todos nós, 

brasileiros, amantes do samba. 

Diante disso, acredita-se que este projeto é de grande valia para o nosso 

desenvolvimento acadêmico por tratar de uma temática bastante importante para a formação da 

identidade do povo brasileiro, o que acaba nos fortalecendo também a irmos em busca de nossos 

objetivos, apesar das eras e tempos difíceis. Então, que sejamos como o samba: resistente!  
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História do Teatro no Rio Grande do Norte: uma investigação preliminar. 

Emily Rebeca Silvestre Chacon1 e Rebeka Caroça Seixas2  

1,2IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA:  Artes, letras e linguística 

RESUMO 

A presente pesquisa tem como objetivo uma investigação preliminar sobre a História do Teatro 

no Rio Grande do Norte bem como a catalogação das informações obtidas para a construção de 

um site, para que todo o conteúdo coletado possa ser depositado em formato de biblioteca 

digital, vídeos, hiperlinks, fotografias e textos. Metodologicamente teremos como base, 

principalmente, a obra de Sônia Maria de Oliveira Othon, A dramaturgia da cidade dos Reis 

Magos (1998), a única até então que contém uma descrição mais profunda do teatro em terras 

potiguares. 

PALAVRAS-CHAVE: Teatro. História . Rio Grande do Norte. Pesquisa. 

 

ABSTRACT 

This research aims at investigating the History of Theatre in Rio Grande do Norte, as 

well as the cataloguing of information collected during the designing of a website. All of the 

contents will be archived in a digital library format, such as videos, videos, hiperlinks, 

photographs and texts. We use the works of Sônia Maria de Oliveira Othon – the book A 

dramaturgia da cidade dos Reis Magos (1998). It is the only resource on the matter so far. It 

has a profound description of the Theatre in the potiguar lands. 

 

KEYWORDS: Theatre.History. Rio Grande do Norte. Research. 
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1 INTRODUÇÃO 

O livro da historiadora Sônia Maria de Oliveira Othon, A dramaturgia da cidade dos 

Reis Magos (1998), é de nobre importância histórica e cultural para a cidade de Natal. Na obra 

ela aborda de meados século XIX até a década 50 do século XX, daí a defasagem e necessidade 

de atualização dos dados. O livro divide-se basicamente em 3 partes: História dos prédios 

teatrais e companhias de teatros, dramaturgos e dramaturgias do RN e suas considerações finais. 

Logo no começo ela já situa-nos em 1840, que segundo Câmara Cascudo é onde 

inicia-se a atividade teatral na Cidade dos Reis Magos.  

Não há documentos para evocar o século XVIII na espécie. As alusões mais antigas 

são do século XIX. Ao derredor de 1840. Com paciência no convívio das traças 

prateadas, revirando arquivos, lendo cartas particulares, descobrindo livros amarelos, 

ouvindo confidências, é possível reconstruir as primeiras fases do teatro na cidade 

Natal. (CASCUDO, 1980, p. 195). 

Na praça Gonçalves Ledo, foi erguido o que seria o primeiro Teatro de Natal, um 

simples barracão de palha, pertencendo à Sociedade do teatro Natalense que possuía uma certa 

bagagem de figurinos e cenários, infelizmente o mesmo pegou fogo, extinguindo assim com o 

que seria a primeira companhia teatral do RN. Ao decorrer do tempo outros prédios foram 

construídos, incluindo o que desde 1957, conhecemos como “Teatro Alberto Maranhão”. Todas 

as companhias registradas de teatro datadas até a década de 50 eram amadoras. 

Consideráveis foram as quantidades de dramaturgos potiguares durante esse período, 

mas o que mais destacou-se foi José Wanderley, que produziu incríveis 31 obras num período 

de 31anos, infelizmente só uma delas publicadas. Seu destaque deve-se quase que integralmente 

ao fato de ter-se mudado para o Rio de Janeiro, na época a capital do país, e com grande núcleo 

arte.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A pesquisa sobre a História do Teatro no Rio Grande do Norte tem como base, até o 

momento, os estudos de Luiz da Câmara Cascudo (1980),  Sábato Magaldi (1999), Sérgio 

Trindade (2010) e da professora Sonia Othon (1998), ressaltando-se que esta última é autora do 

único livro publicado, até o momento, sobre a História do Teatro Potiguar.   

 O teatrólogo Sábato Magaldi, em seu livro Panorama do Teatro Brasileiro (1999), 

aborda fatos da história do teatro no Brasil relacionando o teatro com a realidade social e as 

motivações artísticas. O historiador Luiz da Câmara Cascudo em seu texto História da cidade 

do Natal (1980) é possível encontrar descrições dos primeiros grupos a serem formados na 

cidade.  

 Já na obra de Sonia Othon, A Dramaturgia Da Cidade Dos Reis Magos (1998), 

encontramos uma descrição mais aprofundada da evolução do teatro em terras potiguares. 

Analisaremos também, os estudos desenvolvidos pelo professor Sérgio Trindade em seu livro 

História do Teatro do Rio Grande do Norte (2010).  

 Nessa seção, explanamos brevemente sobre o que pudemos reunir de referencial teórico, 

até o momento. Nos próximos anos consagrados a esse trabalho, poderemos desenvolver essas 

relações de maneira pertinente no intuito de enriquecer e contribuir com a pesquisa. 

3 METODOLOGIA  

 A metodologia seguida para o desenvolvimento da pesquisa passa primeiramente por 

um levantamento de cunho bibliográfico, abrangendo a leitura, a análise e a interpretação dos 

estudos de Sonia Othon (1998), Câmara Cascudo (1980), Sérgio Trindade (2010) e Sábato 

Magaldi (1999), no que se referem a evolução da linguagem teatral no Rio Grande do Norte e 

sua relação com a evolução do teatro em outras regiões do Brasil. 
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 Serão elaboradas entrevistas com artistas e profissionais da área de teatro de todo o 

Estado, objetivando compreender como se deram as formações de grupos e produções de 

encenações ao longo da história. 

 Desenvolveremos levantamento de imagens, cartazes de espetáculos, registros 

fotográficos, textos dramatúrgicos, vídeos e entrevistas em jornais, objetivando a criação de um 

acervo sobre a História do Teatro no Rio Grande Norte. Trabalharemos ainda na criação de 

um site para a disponibilização do material pesquisado, criando uma biblioteca virtual com tal 

acervo. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

O presente projeto tem como resultados esperados o desenvolvimento de investigação 

sobre a evolução do teatro no Rio Grande do Norte. Assim, espera-se que o levantamento de 

cunho bibliográfico, que abrange a leitura, a análise e a interpretação dos estudos referentes aos 

temas que envolvem a pesquisa, aponte para uma caracterização dos períodos históricos e dessa 

forma contribua para uma maior compreensão do trabalho desenvolvido por dramaturgos, 

atores, produtores, encenadores ao longo dos anos. 

    Espera-se também que a análise de obras sobre a História do Rio Grande do Norte, 

além de estudos de documentos e peças, nos possibilite elencar os principais elementos que 

contribuíram para a evolução do teatro potiguar. Planeja-se também a criação de um site onde 

todos os materiais da pesquisa possam ser organizados e publicados. 

    Ainda nessa perspectiva, espera-se que o embasamento teórico possibilitado pela 

análise dos textos dos autores citados no referencial teórico deste projeto e que tratam dos 

aspectos específicos da história do teatro e história geral trabalhados em uma perspectiva 

intertextual, juntamente com novas referências que deverão surgir no decorrer desta pesquisa 

produza material suficiente para a publicação de artigos a serem apresentados em eventos do 

IF ou congressos da respectiva área. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 A investigação preliminar sobre a História do Teatro no Rio Grande do Norte é de 

inestimável valor de cunho artístico, cultural e histórico potiguar. O Teatro, como forma de 

entretenimento popular, também tem sua história no estado do Rio Grande do Norte, porém de 

grande escassez são os registros, fazendo parte da história norte-rio-grandense ser apagada. 

 A escassez de materiais a serem consultados e a ausência de registros do período que 

marca o fim do trabalho de Othon, nos revela que a pesquisa se faz extremamente necessária 

para que não cometamos o erro de deixar a nossa história fluir mais uma vez sem registro para 

as gerações futuras.    
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A RÚSSIA NO SÉCULO XIX: EXPOENTES DRAMATÚRGICOS 

 

 

RESUMO 

Esta pesquisa refere-se ao século XIX na Rússia, através da qual evidenciamos sucintamente 

os acontecimentos históricos que subsidiaram a obra de Nikolai Gógol (1809-1852), autor 

central desta pesquisa. Estabelecemos um paralelo entre Alexsander Púshkin (1799-1837), 

Mikhail Lermontov (1814-1841) e Gógol, a fim de evidenciar a estética realista na qual Gógol 

se insere. Este trabalho apresenta resultados parciais do projeto de pesquisa intitulado A 

duplicação do autor: um estudo sobre o duplo na trilogia metadramatúrgica gogoliana, em 

andamento no IFRN – Campus Parnamirim. 

PALAVRAS-CHAVE: Nikolai Gógol. Rússia. Teatro. Literatura russa. Realismo.  

ABSTRACT 

This essay refers to the XIX century in Russia. This study aims to briefly emphasize the 

events that subsidized the emergence of Nikolai Gogol (1809-1852). This research establishes 

a parallel among Alexsander Púshkin (1799-1837), Mikhail Lermontov (1814-1841) and 

Gogol, with the goal of emphasizing the realistic aesthetic in Gogol productions. This work 

presents partial results of the researching project called The duplication of the author: a study 

about the double in the metadramaturgic gogolian trilogy, in progress at IFRN – Parnamirim 

Campus. 

KEYWORDS: Nikolai Gogol. Russia. Theater. Russian literature. Realism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho é fruto do projeto de pesquisa intitulado A duplicação do autor: 

um estudo sobre o duplo na trilogia metadramatúrgica gogoliana, coordenado pela Prof. Dr. 

Rebeka Caroça Seixas, no IFRN – Campus Parnamirim. Esta pesquisa é referente ao século 

XIX na Rússia, período de grandes transformações no cenário sociopolítico, que gerou forte 

influência na literatura e posteriormente na dramaturgia.  

Objetivou-se evidenciar sucintamente os acontecimentos históricos que propiciaram a 

formação dessa cultura e que subsidiaram o surgimento de grandes autores. Esta pesquisa 

busca selecionar especificamente os autores russos que foram contemporâneos a Nikolai 

Gógol (1809-1852). Considerado o pai do realismo na Rússia, o dramaturgo é tido como o 

melhor escritor russo da primeira metade do século XIX, conforme Cavaliere (2009) e Picon-

Vallin (1980), sendo assim escolhido como autor central do projeto de pesquisa evidenciado.  

Temos como objetivo traçar uma linha histórica entre as produções artísticas de Gógol 

e seus contemporâneos russos, a fim de investigar o contexto histórico na qual as obras estão 

inseridas e como o estilo gogoliana se destaca dos demais através do chamado realismo. 

Como referenciais bibliográficos do autor em destaque, foram estudadas as obras que 

compõem a trilogia metadramatúrgica gogoliana (SEIXAS, 2016): O Inspetor Geral (1836), A 

Saída do Teatro Depois da Representação de Uma Nova Comédia (1842) e Desenlace de O 

Inspetor Geral (1846).  

 Ressalta-se que o século XIX foi um período de florescimento na Rússia. No campo 

literário e dramatúrgico, destaques desta pesquisa, cabe-se salientar o encontro do romantismo 

e do realismo, que forjou quadros para o vasto acervo de autores e obras que descrevem com 

clareza e inteligência artística um panorama do império russo.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para análise das obras do dramaturgo ucraniano Nikolai Gógol, utilizamos como 

referencial teórico e bibliográfico as obras da professora Arlete Cavaliere, principal 
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pesquisadora de Gógol no Brasil. Destacamos o livro Teatro Completo (2009), que reúne uma 

coletânea de cinco obras traduzidas do original para o português pela autora.  

Do ponto de vista histórico, partimos da leitura do artigo O Desenvolvimento 

Industrial da Rússia 1860-1913 (1970), do economista e escritor Annibal Villela (1926-2000). 

E da leitura do estudo de Alexander Martin em Rússia and the legacy of 1812 (2006) para 

compor a análise do contexto histórico e sociopolítico.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada para a realização desta pesquisa é primariamente composta 

por um levantamento de cunho bibliográfico a respeito dos séculos XVIII, XIX e XX na 

Rússia, a fim de compreendermos os eventos que influenciaram a estrutura sociopolítica e 

cultural do século XIX, alvo desta pesquisa, bem como sua contribuição para o século 

seguinte. 

  Ademais, foram utilizadas as obras que compõem a trilogia metadramatúrgica 

gogoliana (SEIXAS, 2016): O Inspetor Geral (1836), A Saída do Teatro Depois da 

Representação de Uma Nova Comédia (1842) e Desenlace de O Inspetor Geral (1846). Bem 

como foram elencados os seguintes autores para compor esta análise: Alexsander Púshkin 

(1799-1837) e Mikhail Lermontov (1814-1841).  

Dessa forma, se faz possível compreender a questão literária que se estende para a 

dramaturgia, possibilitando uma análise interpretativa, que nos levou aos seguintes pontos de 

trabalho: realismo, dramaturgia e contexto histórico da Rússia no século XIX, os quais serão 

detalhados neste trabalho.   

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Através da análise interpretativa e utilizando as metodologias e referenciais teóricos já 

relatados neste trabalho, fomos capazes de determinar sucintamente o contexto histórico no 

qual Nikolai Gógol (1809-1842), Alexsander Púshkin (1799-1837) e Mikhail Lermontov 

(1814-1841) viveram e deram luz a sua obra.  
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No que se refere à estética dos artistas selecionados, foram realizadas somente a leitura 

das peças que compõem a trilogia metadramatúrgica gogoliana (SEIXAS, 2016): O Inspetor 

Geral (1836), A Saída do Teatro Depois da Representação de Uma Nova Comédia (1842) e 

Desenlace de O Inspetor Geral (1846). Dessa forma, é importante ressaltar que este trabalho 

ainda se encontra em fase de andamento e busca relacionar as obras dos autores elencados, a 

fim de evidenciar o surgimento da estética realista e inovadora de Nikolai Gógol frente ao 

século XIX.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A Rússia do século XIX passava por inúmeras transformações devido a fortes 

influências do século anterior, tais como: a Revolução Francesa (1789-1799), o Iluminismo 

(1715-1789) e as investidas de Napoleão nas chamadas Guerras Napoleônicas (1792-1815). O 

Czarismo, regime autocrático e absolutista, começara a se desvalorizar em função dos 

avanços no processo de industrialização e da influência de ideais estrangeiros. A sociedade 

era composta por uma burguesia fraca, uma parcela aristocrática da população e os 

camponeses e operários, que eram maioria.  

. Essa parcela majoritária da população vivia em condições de extrema pobreza, 

devido ao sistema semifeudal ainda predominante. É nesse cenário que se desenvolve a 

estética realista de Nikolai Gógol, também diante do romantismo, que teve uma vasta 

produção ainda no século XVIII e era admirada pela burguesia e críticos da época. 

Tanto Alexsander Púshkin (1799-1837) quanto Mikhail Lermontov (1814-1841) foram 

grandes expoentes do romantismo. Gógol recebera muitas críticas devido à estética de sua 

produção, utilizando a comicidade e o burlesco para descrever cenários da vida cotidiana na 

Rússia; descontraidamente acusando a corrupção que cercava a todos. Suas obras são de 

fundamental importância para a compreensão do panorama da época e são ao mesmo tempo 

influenciadas por esses acontecimentos.        

REFERÊNCIAS 

CAVALIERE, Arlete. Teatro Completo. Editora 34, 2009.  

89 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

CAVALIERE, Arlete. Breve itinerário bibliográfico para conhecer o teatro russo. In: Guia 

bibliográfico da FFLCH - USP. [S.l: s.n.], 2016. 

VILLELA, Anibal. O desenvolvimento Industrial da Rússia, 1860-1963. Revista Brasileira 

de Economia – FGV SB, v. 24, 1970. 

MARTIN, A. (2006). Russia and the legacy of 1812. In D. Lieven (Ed.), The Cambridge 

History of Russia (The Cambridge History of Russia, pp. 145-162). Cambridge: Cambridge 

University Press. doi:10.1017/CHOL9780521815291.009 

SEIXAS, Rebeka. Metadramaturgia e escrita performática na obra dramatúrgica de 

Nikolai Gógol. Tese (Doutorado em Literatura Comparada) – UFRN. Natal, 2016.  

MILHAZES, José. Navegadores russos e Império colonial português. Cem Cultura, Espaço 

& Memória: revista do CITCEM, 2013.   

90 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

DESCOBRINDO USPANU 

RESUMO  

 Este projeto apresenta a intenção de se realizar uma pesquisa sobre o processo de 

criação na produção cultural voltada as áreas da arte e da moda. Para tanto, dialoga com o 

conceito de Upcyclingcunhado e a moda criativa aplicada à sustentabilidade. Traz como 

principais referências estéticas o contato com o coletivo Ruma (residente do NUARTE), 

investigando como essas referências dialogam com a moda contemporânea, unindo arte e moda, 

com conceito problematizador de corpos diferenciados, visto que a moda adota uma 

corporeidade padronizada. Sendo assim, esse projeto tende a questionar e trazer visibilidade 

para o debate sobre corpos considerados fora do padrão, mas que acham na moda uma forma 

de expressão. A intenção é desenvolver ações voltadas à moda com a arte e ao fashion ativismo, 

buscando invadir as galerias de arte, e buscar uma aproximação com o público, e assim, 

consolidar uma rede de empoderamento, mudança cultural e social através da moda e da arte. 

Por se tratar de um estudo que envolve a própria prática do estudante e da própria orientadora, 

a pesquisa-ação é adotada como aporte metodológico, a partir do autor David Tripp, enfatizando 

a interação entre o sujeito e seu objeto de pesquisa. O presente projeto inicia com uma 

introdução sobre a trajetória de aproximação com seu objeto de estudo, que é a produção 

cultural na moda atrelado ao diálogo com a sociologia, sustentabilidade, arte sob a perspectiva 

de Fayga Ostrower, além de Lipovetsky, passando por Maffesoli, entre outros. 

PALAVRAS-CHAVE: Arte. Moda. Cultura. Comunicação. Sociedade. 

 

ABSTRACT 

 

This project intends to carry out research on the process of creation in cultural production 

focused on the areas of art and fashion. To this end, it dialogues with the concept of Upcycling 

coined by Alison Gwilt, as well as Anne Anicet, whose technique comes with a creative 
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perspective with regard, above all, to fashion and which is applied to sustainability. Its main 

aesthetic references are the contact with the collective Ruma (resident of NUARTE), 

investigating how these references dialogue with contemporary fashion, combining art and 

fashion, with a problematizing concept of differentiated bodies, since fashion adopts a 

standardized corporeality. Thus, this project tends to question and bring visibility to the debate 

about bodies considered non-standard, but which find fashion a form of expression. The 

intention is to develop actions focused on fashion with art and fashion activism, seeking to 

invade the art galleries, and seek a rapprochement with the public, and thus consolidate a 

network of empowerment, cultural and social change through fashion and art. . Because it is a 

study that involves the student's own practice and the advisor's own practice, action research is 

adopted as a methodological approach, based on the author David Tripp, emphasizing the 

interaction between the subject and his research object. This project begins with an introduction 

to the approach path to its object of study, which is the cultural production in fashion linked to 

the dialogue with sociology, sustainability, art from the perspective of Fayga Ostrower, and 

Lipovetsky, passing by Maffesoli, among others. 

KEYWORDS: Art. Fashion. Culture. Communication. Society. 

1 INTRODUÇÃO 

  O projeto intitulado "Uspanu" visa promover a pesquisa na área da produção 

cultural voltado para o âmbito da moda pelo viés da arte, comunicação, história, 

sociologia, sustentabilidade, entre outras áreas, se tornando uma proposta multidisciplinar 

com a intenção de promover duma nova visão acerca desse assunto, desmistificando a 

moda e mostrando uma outra vertente desse campo da comunicação contrário ao estigma 

da futilidade que a mesma carrega. Por se identificar que se trata de uma área vasta e que 

ainda há muito a ser pesquisado e problematizado. 

  Dentro da perspectiva da arte, esse projeto pretende desenvolver, além das 

pesquisas, dos artigos, debates e encontros, planeja também elaborar uma exposição 

denominada "Uspanu", que trata de um fragmento da coleção de vestimentas  criada entre 

o coletivo Ruma e a marca (que está surgindo) Uspanu, onde serão apresentados ao 

público desenhos/pinturas/colagens dos projetos de vestuário idealizados pelos 
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envolvidos, com provável intervenção artística com desfiles performáticos, unindo arte e 

moda, com conceito problematizador de corpos diferenciados, visto que a áreas mais 

clichê da moda adota uma corporeidade padronizada, sendo assim, esse projeto tende a 

questionar e trazer visibilidade para essa discussão gerando debates sobre pessoas e 

corpos considerados fora do padrão, mas que acham na moda uma forma de expressão; 

pessoas gordas, pessoas trans, apreciadores de contra-cultura, entre outros. 

     Busca-se atingir o maior número de pessoas possíveis, aproximando a moda como 

agente artístico, cultural de forte poder de mobilização social. 

    

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Este projeto dialoga principalmente com autores relevantes das áreas de comunicação 

social, design, artes, sociologia, como por exemplo Michel Maffesoli, Bronwyn 

Cosgrave, Alison Gwilt,  Gilles Lipovetsky, Fayga Ostrower, entre outros que estão 

mencionados nas referências bibliográficas e que fundamentam teoricamente diretamente 

essa pesquisa. 

Para o desenvolvimento desse projeto se faz necessário a fundamentação teórica para 

melhor orientação do mesmo, visto que esse fenômeno cultural da moda vem refletindo 

as características estéticas das sociedades nas quais ela existe com suas diferentes e 

variadas formas de se manifestar, nota-se que a vestimenta sofre a transformação de não 

se limitar a apenas necessidades do corpo humano em relação ao meio em que está 

inserida, mas também se renova e agrega valores estéticos e dinâmicos ligados à aparência 

do indivíduo. Logo, 

A renovação das formas se torna um valor mundano, a fantasia exibe seus 

artifícios e seus exageros na alta sociedade, a inconstância em matéria de 

formas e ornamentações já não é exceção, mas regra permanente: a moda 

nasceu (LIPOVETSKY, 2009, p. 24). 

3 METODOLOGIA 

A execução do projeto se dará a partir de procedimentos metodológicos de ensino 

que contextualiza e coloca em ação o aprendizado e a prática profissional. Dentro desta 
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perspectiva a metodologia a ser adotada deverá ser por meio de pesquisas de campo e 

bibliográfica, com processos de investigação voltada para um levantamento da realidade, 

de elaboração de projetos de intervenção na realidade social, funcionando assim como 

uma preparação para o desempenho da prática profissional através do desenvolvimento 

do projeto de pesquisa. Adotando ferramentas metodológicas como registros através da 

fotografia, da elaboração de texto, de anotações no diário de bordo, além de entrevistas 

estruturadas e semi-estruturadas junto ao coletivo Ruma. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 São esperados resultados na contribuição da formação dos discentes na área da 

Produção cultural mais precisamente, através da elaboração de um evento cultural com 

exposição, intervenção, performance, na qual se propõe a sistematizar às informações 

quanto aos assuntos voltados principalmente ao âmbito da arte e da moda. Isto é, espera-

se que esse projeto cumpra seu papel criando um tipo de produção, que tem o papel de 

informar, instruir, comunicar, educar e entreter de uma maneira criativa e direta 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Focando na pluralidade de corpos e gêneros, podemos entender de forma mais 

ampla como a moda dialoga com a arte e com a sociedade no geral, questionando e 

influenciando, sendo bem mais que utensílios e sim ato político. Dessa forma, até mesmo 

carregando bandeiras de certos nichos da sociedade e mudanças econômicas onde a 

economia criativa e o consumo sustentável se fazem necessários para criação da marca. 

Atualmente, o projeto foca na marca e na arte, porém o próximo passo para 

ampliar o objeto de estudo seria a investigação da anatomia e design, uma atenção maior 

ao corpo da pessoa transgênero. 
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ROCART 

Ana Júlia de Lima e silva1; Joyce Fabianne P. Lopes2 e Samira Fernandes3;  

 IFRN – Campus Cidade Alta unidade Rocas 

ÁREA TEMÁTICA:  Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

Esse projeto objetiva desenvolver um estudo exploratório sobre a identidade visual do 

Campus IFRN Cidade Alta/Rocas. O espaço de convivência como pertencimento do grupo 

deveria refletir a identidade que melhor traduz esse coletivo. Para que isso ocorra, serão 

necessárias ferramentas de pesquisa para o levantamento de dados que consigam investigar se 

a atual organização do espaço e seus atributos formais dão conta de uma cultura visual que 

consegue traduzir a percepção daqueles que se constituem enquanto grupo e que consiga 

estabelecer uma relação coerente e mantedora da já consolidada Identidade visual de marca 

monolítica do IFRN. A necessidade em estabelecer nos elementos visuais da Identidade de 

Marca do IFRN uma combinação coerente e coletiva exigirá da pesquisa um bom planejamento 

que contemple o conhecimento do repertório visual e da cultura visual que permeia o imaginário 

da comunidade desse campus e que nesse trabalho de construção possa ajudar a consolidar e 

colaborar com a assinatura de marca tão difundida em diversos Pontos de Contato.  

PALAVRAS-CHAVE: Identidade Visual.Design visual. Place Branding. Cultura visual. 

 

ABSTRACT 

This project aims to develop an exploratory study on the visual identity of IFRN Campus 

Cidade Alta / Rocas. The space of coexistence as group belonging should reflect the identity 

that best reflects this collective. For this to occur, research tools will need to be collected to 

investigate whether the current organization of space and its formal attributes account for a 

visual culture that can translate the perception of those who constitute themselves as a group 

and can establish a coherent and maintaining relationship of the already consolidated IFRN 
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monolithic brand visual identity. The need to establish in the visual elements of the IFRN Brand 

Identity a coherent and collective combination will require good research planning that includes 

knowledge of the visual repertoire and visual culture that permeates the imaginary of this 

campus community and which in this construction work can help consolidate and collaborate 

on the brand signature that is so widespread across multiple Points of Contact. 

KEYWORDS: Visual identity. Visual design. Place branding. Visual culture. 

1 INTRODUÇÃO 

A diferenciação de uma marca é uma das máximas no design de marcas (branding design), 

mas o espaço e os lugares são tão importantes quanto os demais Pontos de Contato, que 

levam a identidade gráfica visual da marca. A marca do IFRN se fortaleceu ao longo dessa 

última década e por termos 22 campi em todo Estado do RN com naturezas diversas, se 

faz necessária a construção de uma identidade que consiga traduzir os diferentes 

contextos de ensino bem como somar a marca monolítica do IFRN, não apenas nos 

espaços a que ela pretende comunicar e expandir a sua imagem de marca, mas como 

também nos espaços coletivos onde ela pulsa, nos lugares onde se produz conhecimento 

e onde se partilham as experiência cotidianas. 

Dessa forma, surge a necessidade de investigar qual seriam os valores comuns entre todos 

os atores envolvidos do Campus Cidade Alta/Rocas, bem como, qual a proximidade do 

ambiente físico e coletivo que está alinhado com a Identidade Institucional e também o 

grupo de pessoas que fazem parte dessa unidade. 

Como definimos o lugar que estamos? Como transformar esse espaço que nos é familiar 

ao mesmo tempo que nos sentimos pertencente a ele e atores de sua construção? 

O mapeamento da identidade do IFRN Cidade Alta/Rocas, poderá ajudar a definir melhor 

a identidade visual do espaço coletivo o que poderá otimizar a natureza do pertencimento 

a esse ambiente, que consideramos como importante para a construção de diálogos e 

pontes com as demais unidades e comunidades externas. 

Sendo assim, serão necessárias ferramentas de pesquisa, como Entrevistas de Grupo de 

Foco, Questionários, intervenções no espaço físico, etc, para que possamos mapear o 

ambiente, compreender o lugar e após esses dados levantados estabelecer outros critérios 

para dar continuidade a essa construção co-criativa de uma identidade visual do local para 

que a comunidade que o utiliza consiga se perceber como pertencente a esse contexto 

coletivo. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A fundamentação teórica que norteia a presente pesquisa traz a definição de 

Marca, Identidade Visual de Marca, bem como, Branding e Place Branding, a abordagem 
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para a pesquisa buscará referências para construção de ferramentas por meio do Design 

Centrado no Humano, utilizado pela IDEO como uma maneira de engajar pessoas e/ou 

coletivos.  

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da pesquisa e para que as metas sejam alcançadas foi preciso a 

organização de etapas bem como, o conhecimento prévio do referencial teórico e das 

ferramentas de pesquisa dos alunos envolvidos, leituras e fichamento. Organização das 

ferramentas e estabelecer os requisitos e critérios para uso dos métodos para 

levantamento, análise dos dados e resultados. Dessa forma, estabelecemos as etapas a 

seguir: 

Etapa 1 – Problematização utilizando a abordagem do designThinkingpara a 

definição do problema 

Uso de uma ferramenta do design na fase preliminar para organizar as ideias a partir da 

situação problema referente a construção dessa identidade visual. Dessa forma é preciso 

a imersão na problematização objetivando entender as referências locais e gerar a 

necessidade de exploração desse conteúdo e os limites do projeto. 

 

Etapa 2 – Conhecer o público local, Entrevistas para levantamento de dados 

A partir da necessidade de conhecimento do público a que se destina, é nessa etapa que 

as ferramentas de pesquisa irão levantar os dados necessários. Uso de entrevistas de 

Grupo de Foco e Questionários serão fundamentais para o conhecer com maior 

profundidade a percepção da comunidade local sobre a identidade visual do IFRN e local. 

 

Etapa 3 – Análises das Entrevistas 

Analisar os resultados das entrevistas para se construir um posicionamento e percepção 

do local serão fundamentais para a construção dessa identidade. Os dados coletados 

servirão para a maior compreensão do problema e consequentemente ajudarão no 

delineamento de uma proposta preliminar ainda a ser definida. 

  

Etapa 4 – Resultados, definição do posicionamento coletivo sobre a identidade visual 

do campus, uma ideação. 

A apresentação para a comunidade local do resultado da pesquisa a partir de uma proposta 

estética que traduza a cultura visual do Campus por meio de painéis como uma primeira 

amostra que consiga traduzir o que fora pesquisado. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 

Essa pesquisa objetiva desenvolver uma pesquisa exploratória a respeito da identidade 

visual coletiva da comunidade do Campus IFRN Cidade Alta prédio das Rocas, entender 

essa construção co-criativa considerando o espaço físico como promotor de diálogos e 
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pontes, considerando que é também pelo o ambiente que podemos construir a ideia de 

pertencimento. E a partir dessa experiência será preciso estabelecer outras metas, que 

poderão ser continuadas por esse grupo em questão ou demais colaboradores. Para que 

isso ocorra é preciso: 

1.    O comprometimento e participação do grupo de pesquisa; 

2.    A aprendizagem sobre o contexto local durante o processo de pesquisa como 

norteadora de qualquer proposta futura; 

3.     O compromisso de todos os envolvidos e o cumprimento das metas; 

4.     Utilização de métodos e técnicas de pesquisa que garantam a boa gestão e análise 

dos dados; 

5.    Uma boa apresentação dos resultados a comunidade local e abertura de diálogos. 

Ao final, esperamos que para a apresentação dos resultados seja feita uma 

exposição dos resultados por meio de mídias impressas e digitais bem como uma roda de 

conversa com todos os envolvidos no processo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao final, esperamos que para a apresentação dos resultados seja feita uma 

exposição por meio de mídias impressas e digitais bem como uma roda de conversa com 

todos os envolvidos no processo, e que esse trabalho de construção possa colaborar com 

a consolidação e colaboração com a assinatura de marca do IFRN tão difundida em 

diversos Pontos de Contato.  
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PRÁTICAS MUSICAIS NO AGRESTE POTIGUAR: PARTILHAS E 

SENTIDOS EM AÇÃO 

ÁREA TEMÁTICA: (Artes, letras e linguística). 

RESUMO 

Práticas Musicais será o foco desta proposta de investigação. O local da presente pesquisa 

será uma cidade do agreste potiguar e algumas adjacências. Espaços formais e não-formais 

serão o lócus para a realização com a coleta dos dados qualitativos. A Metodologia portanto 

será a qualitativa. Tanto espaços formais como não-formais constituem-se como locais onde 

ocorre relações de ensino e aprendizagem, bem como partilhas e/ou trocas de saberes entre os 

participantes. Ao final desta pesquisa, diante dos dados coletados, acreditamos ser possível 

discutir com todos os participantes estratégias e diálogos sobre os fazeres musicais e uma 

melhor compreensão dessas práticas nestes espaços. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas Musicais, Ensino, Aprendizagem, Partilhas. 

 

ABSTRACT 

 

Musical Practices will be the focus of this research proposal. The site of this research will be a 

city of the wild potiguar and some adjacencies. Formal and non-formal spaces will be the 

locus for realization with the collection of qualitative data. THE Methodology will therefore 

be qualitative. Both formal and non-formal spaces are places where relationships occur. 

teaching and learning, as well as sharing and / or exchanging knowledge between participants. 

At the end of this research, before the collected data, we believe it is possible to discuss with 

all participants strategies and dialogues about the musical a better understanding of these 

practices in these spaces. 

KEYWORDS: Music Practices, Teaching, Learning, Sharing. 
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1 INTRODUÇÃO  

Para a realização da presente investigação, elegemos a cidade de Nova Cruz-RN e suas 

adjacências como locus de nossa observação. Temos a proposta de mapear e compreender 

como ocorre determinadas práticas musicais, sejam em espaços escolares (observando 

relações de ensino e aprendizagem) seja em espaços não-escolares (partilhas realizadas em 

ong's, associações, igrejas, etc) para que tenhamos elementos bem discorridos sobre essas 

práticas, que notoriamente ocorrem. Desde o início de nossa atuação enquanto Docente da 

área de Arte-Música, percebemos a procura por aprendizado musical no nosso Campus de 

atuação. Pessoas tem procurado essas aulas para melhor desenvolver suas práticas musicais já 

realizadas em vários espaços - como os já citados acima. Dessa maneira, acreditamos que 

investigar as práticas musicais nesses espaços permitirá conhecer melhor nossa área de 

atuação enquanto educador e pesquisador em Educação Musical. Ao final, acreditamos que 

diante dos resultados, poderemos discutir com os sujeitos (monitores, facilitadores, 

professores, etc) algumas estratégias para melhor compreensão desses espaços, seja com uma 

capacitação, seja principalmente com os números e dados qualitativos apresentados. 

Justificativa As práticas musicais, realizadas nos vários contextos sociais, tornam-se espaços 

onde o fazer musical, o ensino e aprendizado da Música são realizados como momentos de 

grande significação para os envolvidos, sejam alunos, professores, líderes musicais de igrejas, 

monitores de música, etc. Muitos desses espaços inclusive, ong's, igrejas, associações, 

possuem atividades musicais que se formatam dentro de uma perspectiva de atividade 

informal de música, porém, neles, ocorre partilhas que resultam em performances 

(apresentações musicais) e aprendizados (partilhas de saberes). Assim, para nós enquanto 

educadores e pesquisadores da área de Educação Musical torna-se uma oportunidade para 

melhor compreender como ocorre as partilhas, trocas de saberes socialmente construídos em 

alguns espaços não-escolares, as relações de ensino e aprendizagem da música em espaços 

escolares e ainda, discutir algumas possibilidades de reflexão e avanços. 

REFERENCIAL TEÓRICO  
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Educação musical e práticas sociais (Souza, 2006) este trabalho, tem como foco 

central, como o próprio nome já diz, mostra a relação de educação musical como sendo um 

fato social. o texto vem também contribuir para a compreensão das diferentes práticas 

musicais exercidas por estudantes dentro e fora das escolas. Para o desenvolvimento deste 

artigo, a autora se apoiou em um dos muitos trabalhos de Anne-Marie Green, a qual afirma 

que a presença da música em nossa vida cotidiana é tão importante que podemos considerá-la 

como um fato social a ser estudado. Segundo Green se o sociólogo pretende estudar o fato 

musical, ele deverá considerar a música como uma comunicação sensorial, simbólica e afetiva 

que pode, muitas vezes, estar subjacente à nossa consciência, ou seja, para obtermos 

informação sobre as relações com a música em uma determinada sociedade devemos estudar a 

música com fator de comunicação social, como fator simbólico e como fator afetivo, assim 

com a obtenção e processamento dessas informações traria uma nova perspectiva para a 

música. 

 METODOLOGIA  

 Salientamos que a metodologia escolhida para a execução deste projeto é a 

qualitativa, uma vez que trataremos de subjetividades, aplicando questionários e 

realizando entrevistas (Lakatos, 2010; Severino, 2007), elegendo espaços formais e 

informais de educação. para a execução do referido projeto, inicialmente iremos nos 

reunir para organizar e listar as possíveis instituições e espaços (escolares e não escolares) 

que serão os locais de nossa investigação. noutro momento, iremos melhorar o nosso 

referencial teórico, incluindo textos mais atuais que discutam sobre os espaços formais e 

não-formais de educação musical, textos esses que nos apontem melhores estratégias para 

discussão de dados. ainda sim, iremos elaborar e discutir as ferramentas de trabalho: 

construção de questionários, solicitação de ofícios, diálogo com os gestores sobre a 

entrada nos referidos espaços. por fim, ao final, planejamos a confecção de dois relatórios: 

o parcial e o final, bem como a elaboração de um artigo a ser apresentado em congresso 

na área de educação e/ou educação musical, com a participação dos bolsistas.  
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RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

As práticas musicais, realizadas nos vários contextos sociais, tornam-se espaços 

onde o fazer musical, o ensino e aprendizado da música são realizados como momentos 

de grande significação para os envolvidos, sejam alunos, professores, líderes musicais 

de igrejas, monitores de música, etc. Dessa forma, com a realização dessa pesquisa 

esperamos obter informação, depoimentos e experiencias. Além de mapear as práticas 

musicais que ocorrem em espaços escolares e não-escolares da cidade de nova cruz e 

cidades do seu entorno, a fim de que possam ser discutidas e interpretadas as formas de 

partilhas, ensino-aprendizado e as performances realizadas diante desses trabalhos 

realizados. 

 Pela nossa perspectiva, esperamos que os resultados tragam para os envolvidos um 

olhar diferenciado quanto as práticas realizadas em Nova Cruz e adjacências. que este olhar 

verifique os avanços, caminhos percorridos e as possibilidades de melhor verificar as práticas 

- nesse sentido, possibilitaremos uma discussão com os envolvidos (sujeitos entrevistados) ao 

final do projeto. para os bolsistas, que seja uma oportunidade de adentrarem na iniciação 

científica, com abertura para o novo, para a investigação qualitativa e observação ativa de 

práticas musicais, construídas em distintos espaços.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente investigação encontra-se em andamento. Mapear as práticas musicais, 

dentro de um espaço social onde ocorre partilhas, cruzamento de ideias e expansão de fazeres 

musicais, mostra-se como um ambiente rico e vasto para a investigação para a Educação 

Musical. Esperamos que os discentes bolsistas envolvidos nesta pesquisa encontrem lugar 

para o aprendizado e o acolhimento de novos insights, principalmente interligados aos 

contextos que eles mesmos estão inseridos – o lócus desta pesquisa – bem como o orientador 

encontre nas inquietações e nos resultados questionamentos para a ampliação do debate para a 

área de Educação como um todo. 
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UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS COMO ESTRATÉGIA 

METODOLÓGICA PARA O ENSINO DE ARTE 

IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: (Artes, letras e linguística). 

RESUMO 

O crescimento do uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) na educação tem 

proporcionado inúmeros benefícios para a aprendizagem de estudantes no Brasil e no mundo, 

servindo como recurso para a materialização de estratégias metodológicas que utilizam a 

própria tecnologia para instigar o aprender. Assim, com o propósito de possibilitar este 

aprendizado a estudantes do 2º ano do ensino médio integrado do IFRN - Campus 

Parnamirim, quanto aos conteúdos de História das Artes Visuais, da disciplina de Arte II - 

Projeto Artes Visuais, esta pesquisa, por ora realizada, objetiva desenvolver um jogo digital 

com o propósito de possibilitar um melhor aprendizado em Arte, tendo como foco a 

motivação, o interesse e o desenvolvimento do pensamento crítico no estudante. A 

investigação foi desenvolvida a partir de levantamento bibliográfico para definição do 

referencial teórico utilizado, seguido de aplicação de questionário para os estudantes, com a 

finalidade de definir a modelagem do jogo digital. Em continuidade, ela se desenvolve por 

meio da criação do protótipo do jogo. Como resultados esperados, pretende-se ao final do 

projeto criar um jogo digital que se materialize dentro dos objetivos propostos e que será 

divulgado por meio de artigos e eventos científicos para toda a comunidade acadêmica. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos digitais. Ensino de Arte. Estratégias metodológicas. 

ABSTRACT 

The growing use of Information and Communication Technologies (ICT) in education has 

provided numerous benefits for student learning in Brazil and around the world, serving as a 

resource for the materialization of methodological strategies that use technology itself to 

instigate learning. Thus, with the purpose of enabling this learning in students of the 2nd year 

of the integrated high school of IFRN - Campus Parnamirim, as for the contents of History of 

the Visual Arts, of the Art II - Visual Arts Project, the research, for now, It aims to develop a 

digital game with the purpose of enabling better learning in Art, focusing on motivation, 

interest and the development of critical thinking in the student. The research was developed 

from a bibliographic survey to define the theoretical framework used, followed by the 

application of a questionnaire to the students, in order to define the modeling of the digital 

game. It is then taking place through prototype development. As expected results, it is 

intended at the end of the project to create a digital game that materializes within the proposed 
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objectives and that will be disseminated through articles and scientific events to the entire 

academic community. 

KEYWORDS: Digital games. Art Teaching. Methodological strategies. 

1 INTRODUÇÃO 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) têm produzido importantes 

ferramentas de difusão do conhecimento e de democratização da informação, pois 

possibilitam aos estudantes uma diversidade de recursos tecnológicos (SUZUKI, 2007) para o 

aprender nessa sociedade do conhecimento. Damasceno (2019, p. 1), expressando sobre o uso 

da tecnologia declara que “O uso de jogos virtuais, como estratégia de ensino, é 

extremamente eficaz para o aumento da motivação dos alunos e uma poderosa ferramenta do 

professor para o processo ensino-aprendizagem”. 

 Desse modo, esta pesquisa objetiva desenvolver um jogo digital que apresente o 

conteúdo de História das Artes Visuais, da disciplina de Arte II-Projeto Artes Visuais, de 

forma interativa. Com a proposta de servir como estratégia metodológica de ensino, o jogo 

digital permite um aprendizado significativo para a compreensão dos conteúdos do 2o ano do 

ensino médio integrado proporcionando motivação e interesse, uma vez que ele resgata a 

atenção dos estudantes para a disciplina de Arte, que é significantemente importante para a 

formação do discente. 

A investigação foi planejada iniciando com a definição do referencial teórico seguida 

da aplicação de questionários. A partir da análise dos questionários foi definido a pesquisa de 

design do produto e construído as primeiras representações de abertura do jogo digital. Nesse 

momento a equipe de pesquisadores foi dividida em três pequenos grupos. Um ficou 

responsável pela construção da programação do jogo. O segundo ficou responsável pela 

construção do design e da identidade visual e, um terceiro grupo, iniciou a escrita do texto que 

comporá o percurso do jogo. 

Como resultados esperados, pretende-se ao final da investigação criar um jogo digital 

que alcance os objetivos propostos e que seja conhecido por toda a comunidade acadêmica, 

especialmente, da área de Artes, Letras e Linguística. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Atualmente vivemos numa sociedade cujo ritmo de mudança e transformações são 

provocadas, principalmente, pela evolução constante das tecnologias digitais, que alteram 

significantemente as formas de viver e conviver. 

Entre os segmentos da sociedade que vem sendo provocados pela presença das 

tecnologias digitais, está a Educação. Nela elas têm impulsionado mudanças e transformações 

significativas, vinculadas aos processos de ensinar e de aprender, fazendo surgir novas teorias 

que ampliam a compreensão, até então existente, sobre como acontece a aprendizagem 

(SCHLEMMER, 2005).  

Diante desse contexto, existem alguns exemplos de aplicação de TIC no ensino de 

Arte que usaram ferramentas para desenvolver um jogo digital. Dessa forma, a TIC, detém a 

função de mediar o conhecimento por meio de softwares elaborados, com o objetivo de 

disponibilizar um ambiente para facilitar a aprendizagem, conforme observou Espíndola 

(2010). Assim, observa-se que para um melhor desenvolvimento do ensino, especialmente, 

por meio de softwares educacionais, os estudantes tornam-se sujeitos ativos na construção dos 

seus conhecimentos (OLIVEIRA et al., 2004; VALENTINI; SOARES, 2005). 

Autores na área observaram que a integração de um espaço destinado à transmissão do 

saber por meio de jogos digitais, desenvolve habilidades profissionais, técnicas e psicológicas 

entre os estudantes e professores envolvidos (DAMASCENO, 2008; PEREIRA, 2016). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa tem como abordagem condutora a metodologia de design, que se apresenta 

como um processo de desenvolvimento de projetos. Ela está estruturada em etapas distintas 

baseadas em métodos ou ferramentas que auxiliam a equipe na concepção e no 

desenvolvimento do jogo digital a ser investigado e produzido. As fases do procedimento 

metodológico da investigação são: 

1. Levantamento bibliográfico sobre o estado da arte; a utilização de jogos digitais no 

ensino de Arte com o objetivo de desenvolver o referencial teórico do estudo; 
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2. Aplicação de instrumento de recolha de dados para conhecer o perfil do estudante e 

suas apreciações sobre o jogo digital como estratégia metodológica para o ensino de Arte; 

3. Estudo e planejamento para definir categorias de análise; e desenvolvimento do 

protótipo do jogo digital: representação física do produto. 

5. Pré-teste e aplicação de questionário final para feedbacks; 

6. Publicação dos resultados da pesquisa. 

Assim, propomos uma nova forma de estudar a disciplina de Arte possibilitando a 

melhoria do aprendizado, tornando-o mais divertido e menos monótono. Também, 

incentivando e ampliando o conhecimento da História da Arte, mostrando a evolução 

artística-cultural da humanidade e sua importância para o pensamento crítico no homem. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A pesquisa ora realizada é um importante meio de desenvolvimento para a vida 

acadêmica e investigativa, pois possibilita novos conhecimentos, habilidades e experiências. 

Além disso, integra disciplinas técnicas e propedêutica que vivencia-se ao longo do curso, de 

modo que tal consideração se incorpora aos demais resultados esperados, dado que 

pretendemos ao final da pesquisa: Criar, validar e consolidar o jogo digital proposto para ser 

utilizado no conteúdo de História da Arte nas aulas de Arte II - Projeto Artes Visuais;  

apresentar o produto final disponibilizando-o em sistemas operacionais móveis (Android e 

iOS), em plataformas de distribuição digital de aplicativos e jogos mais acessíveis aos 

usuários, como Google Play e App Store; produzir artigos científicos sobre a investigação 

desenvolvida para serem submetidos em revistas e/ou periódicos especializados, bem como 

anais de congressos; disseminar os resultados estabelecendo metas de divulgação, por meio do 

site do IFRN - Campus Parnamirim, mídias e redes sociais, além de participação em eventos 

locais, regionais e nacionais, de forma a apresentar e qualificar o trabalho e a instituição na 

produção de conhecimentos na área de Artes e novas tecnologias.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A investigação contribui na formação humana, artística e tecnológica dos 

pesquisadores, uma vez que as experiências apreendidas com o desenvolvimento da pesquisa 

proporcionam para o grupo uma oportunidade de ampliação e crescimento na área, pois 

possibilita novos conhecimentos, habilidades e experiências.  

Desse modo, ressaltamos que o jogo digital ora desenvolvido tem avançado muito 

neste primeiro período de trabalho, mas sabemos que temos muito a fazer, pois pretendemos 

que ele não seja somente uma ferramenta curricular, mas uma nova forma de aprendizagem, 

que contribua para a melhoria da educação, possibilitando uma maior interação do estudante 

com a Arte e a tecnologia. 
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ENSINO DAS MODALIDADES CIRCENSES: DIFICULDADES E 

POSSIBILIDADES A PARTIR DA EXPERIENCIA DE BOLSISTAS DO 

PIBID TEATRO DA UFRN 

Dennis Emanoel Xaxá da silva1 

1UFRN  

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar uma possibilidade para o ensino 

dessas modalidades circenses no ensino básico a partir da experiência de uma equipe do 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na área Teatro. Uma equipe 

de 8 participantes da Escola Estadual Lauro de Castro (Natal/RN) adotaram a abordagem 

triangular desenvolvida por Ana Mae Barbosa com uma turma de 6° ano do ensino fundamental. 

Após enfrentar algumas dificuldades, o grupo conseguiu traçar uma estratégia baseada na 

divisão de grupos de trabalho. Apoiado no método encontrado, um produto final satisfatório foi 

obtido onde alunos puderam experimentar e vivenciar a palhaçaria, malabarismo, 

contorcionismo e acrobacia. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pibid. Prática pedagógica. Circo. 
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ABSTRACT 

The teaching of circus modalities in schools is an initiative that has been adopted in Brazil, bringing development 

in driving, cognitive and expressive skills for students of Brazilian elementary school. The Circus is part of the 

imagination of children and youth and its modalities make up the popular tradition of Brazil, and develops values 

provided for in the teaching plans of municipal, state and federal networks. This paper aims to present a possibility 

for the teaching of these circus modalities in elementary school based on the experience of a team from the 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação a Docência (PIBID), in the Theater area. A team of 8 participants 

from Escola Estadual Lauro de Castro (Natal/RN) adopted the triangular approach developed by Ana Mae Barbosa 

with a 6th grade elementary school, and after facing some difficulties, managed to outline a strategy based on the 

division of working groups. Based on the method found, a satisfactory final product was obtained where students 

were able to experience and experience clowning, juggling, contortion and acrobatics. 

 

 

KEYWORDS: Pibid. Pedagogical Practice. Circus. 
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1 INTRODUÇÃO 

Dentro do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), na área Teatro, 

uma equipe de 8 bolsistas, em conjunto com sua supervisora, optou por trabalhar a linguagem do 

Circo com uma turma do 6° ano do ensino fundamental da Escola Estadual Lauro de Castro que está 

localizada na capital do Rio Grande do Norte, Natal.  

A arte circense compõe o imaginário infanto-juvenil, assim como as suas modalidades fazem 

parte da tradição popular do Brasil. O ensino das técnicas circenses vem sendo adotadas na educação 

básica Brasileira, e como defende Marco Antonio Bortoleto (2003), a linguagem circense desenvolve 

habilidades motrizes, cognitivas e expressivas, além que, desperta uma série de valores, atitudes e 

comportamentos previstos no plano de ensino público do país. (BORTOLETO, 2003, p. 128) 

O objetivo desse trabalho é apresentar uma possibilidade de ensino dessas modalidades 

circenses a partir da experiencia de bolsistas do PIBID Teatro da UFRN, que depois de enfrentarem 

dificuldades em ministrar as aulas práticas, encontraram uma estratégia para cumprir o objetivo 

principal do projeto: oferecer uma vivência e experiencia nessa linguagem das artes cênicas. Esse 

trabalho pode servir para arte-educadores que possuam interesse em trabalhar com o Circo em suas 

aulas, aprimorando assim a sua prática pedagógica e contribuindo também para com a manutenção 

dessa manifestação da cultura popular brasileira. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Ana Mae Barbosa em seu livro “Abordagem Triangular no ensino das artes e culturas visuais” 

(2010) traz várias reflexões sobre a sistematização do ensino de artes que ela criou e publicou no ano 

de 1991. Esse sistema, que a autora reconhece como uma abordagem, foi nomeada de Abordagem 

Triangular e é sustentada por três pilares: Contextualizar, Apreciar e o Fazer Artístico. Segundo 

Ângelo Barros, muito arte-educadores de outras áreas e linguagens se apropriam da Abordagem 

Triangular, já que, segundo ele: 
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 “[...] como esta não se baseia em conteúdos, mas em ações, mentalmente e 

sensorialmente básicas, é facilmente apropriada a diversos conteúdos. Seguramente, a 

Abordagem Triangular corresponde aos modos como se aprende, não é um modelo, um guia, 

para o que se aprende.” (BARROS, 2016, p. 479) 

E partindo dessa apropriação que a equipe do PIBID, utilizou a abordagem da Ana Mae 

Barbosa para ensinar as diferentes modalidades circenses. Marco Antonio Bortoleto define 

modalidade como um tipo de prática dentro de um âmbito mais geral, neste caso, o circo. E que cada 

modalidade possui o seu conjunto de técnicas e características próprias para a sua realização e para o 

ensino (BORTOLETO et al., 2008, p. 126). 

3 METODOLOGIA 

Primeiramente, a equipe de oito bolsistas do PIBID, junto com a supervisora-docente, 

desenvolveu um plano de aulas que contemplava as três pontas da triangulação da abordagem da Ana 

Mae. A turma contemplada com as atividades do PIBID foi a do sexto ano e era composta por 

quarenta alunos.  

De forma geral, o plano de aula possuía uma primeira parte onde se contextualizou a história 

do teatro e do circo; explanou-se sobre as linguagens das artes cênicas; classificou-se as modalidades 

circenses. A segunda parte, a equipe preparou uma apresentação de Circo, para que os alunos 

pudessem apreciar. A terceira consistiu na realização das aulas práticas onde os alunos iniciaram as 

experimentações nas modalidades escolhidas pela equipe para serem ensinadas (acrobacia, 

contorcionismo, malabarismo e palhaçaria).  

As práticas estavam sendo realizadas com todos os alunos da turma, o que tornava as aulas 

improdutivas, devido ao grande número de estudantes e ao comportamento agitado e sem 

concentração. Após diagnostico realizado pela equipe de futuro docentes e docente-supervisora, 

adotou-se a separação da turma em grupos de trabalhos. Os oito bolsistas se dividiram em quatro 

grupos, e em cada grupo uma das modalidades foi ensinada. 

. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a divisão desses grupos, notou-se um melhor aproveitamento do tempo da aula. Os 

pequenos grupos de alunos que foram criados, demonstraram maior interesse e desenvoltura nas 

atividades propostas, o que ficava claro nos momentos finais das aulas, onde todos os grupos se 

reuniam para apresentar uns para os outros o que haviam produzido. Depois de quatro semanas 

utilizando essa configuração, foi apresentado para toda a comunidade da Escola Lauro de Castro, 

além de turmas de outras escolas também vinculadas ao PIBID Teatro, um espetáculo de Circo, 

nomeado carinhosamente por alunos e professores de Circo Jabuticaba, como ilustram as imagens 1, 

2, 3 e 4. 

       Imagem 1. Entrada de palhaços.                 Imagem 2. Número de contorcionismo.     

         

                 Fonte: Autoria própria (2019).                            Fonte: Autoria própria. (2019). 

 

                   Imagem 3. Número de malabarismo.               Imagem 4. Número de contorcionismo. 

        

                 Fonte: Autoria própria (2019).                            Fonte: Autoria própria. (2019). 

116 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 Os figurinos e maquiagens utilizados nessa apresentação foram construídos durante essas 

aulas, também abrangendo a linguagem da cenografia presente nas artes cênicas. Inicialmente, a 

equipe do PIBID, tinha como objetivo ensinar a linguagem circense a partir da Abordagem 

Triangular, valorizando todo o processo de ensino-aprendizagem, e que no final, pudessem apresentar 

o resultado dessas aulas. 

De fato, os objetivos foram alcançados, mesmo que a metodologia tenha sido repensada, mas 

graças ao diagnostico da turma que apontava a improdutividade das aulas, que foi possível realizar a 

apresentação onde os alunos demonstraram habilidades satisfatórias nas modalidades. Os motivos 

pelos quais os alunos estavam tendo dificuldade para permanecerem focados nas práticas de circo 

podem ser muitos. Um deles é a grande quantidade de alunos em apenas uma turma, o que é comum, 

na realidade das escolas públicas do Estado. Esse problema se agravava ainda mais pela falta de 

estrutura da escola, que não oferecia uma sala ampla suficiente para comportar aulas práticas para 

essa quantidade de alunos, além da ansiedade e hiperatividade comum entre pré-adolescentes e 

adolescentes. 

Notou-se também, que esse melhoramento na produtividade ocorreu devido os estudantes 

terem escolhido qual a modalidade circense iria treinar, a partir do seu interesse, esforçando-se para 

aprenderem as técnicas de cada modalidade. E por fim, a equipe permaneceu utilizando a Abordagem 

Triangular do ensino de Artes: contextualizado toda a história e teoria do Circo; os grupos de alunos 

mesmo separados continuaram a se assistir ao fim das aulas (o que contribui para exercício da 

apreciação); e todos apresentaram um lindo espetáculo, manifestando as habilidades aprendidas e 

realizando o exercício da arte.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através dessa pesquisa, que um grupo de bolsistas do PIBID Teatro puderam compreender 

que um planejamento de aulas pode ser alterado ao longo do curso, assim como também a importância 

da realização de um diagnostico da turma, para poder resolver o percalços que possam aparecer, o 

que evidencia-se a importância de um programa como o PIBID, que permite que os alunos adquiram 

essas experiencias em sala de aula desde os primeiros semestres da graduação. 
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Esse trabalho também traz uma alternativa para professores do ensino público que enfrentam 

a realidade da falta de estrutura das escolas, e mesmo assim devem ensinar as linguagens das artes 

cênicas. Defende-se que o Circo pode ser ensinado nesses contextos, já que a divisão de grupos de 

trabalho mostrou-se eficaz nessa experiencia relatada, devido a grande pluralidade dessa linguagem. 

É interessante deixar claro que todo o processo foi pautado na importância do aprendizado, por isso 

houve tamanha preocupação em atender aos aspectos pertinentes a Abordagem Triangular da autora 

Ana Mae Barbosa. 
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ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; 

Ciências da saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias). 

RESUMO 

Este trabalho resulta dos estudos sobre o Quinhentismo realizados na Disciplina Língua 

Portuguesa e Literatura Brasileira do Primeiro Ano Matutino do Curso de Informática do IFRN 

– Campus Pau dos Ferros. A partir do contexto das Grandes Navegações e descobertas 

marítimas que coincidem com a chegada dos portugueses ao Brasil, em 1500, os primeiros 

textos “literários” acerca da paisagem e dos índios brasileiros giram em torno de duas vertentes: 

os textos de informação (que narram e descrevem o encontro dos europeus com o Novo Mundo, 

a exemplo da própria carta de Pero Vaz de Caminha) e os de catequese (destinados à conversão 

dos índios ao catolicismo romano, nos quais se destacam nomes como o Pe. José de Anchieta). 

Nessa perspectiva, escolhemos explorar a primeira vertente, particularizando as impressões 

positivas da Carta de Pero Vaz de Caminha acerca do Brasil e, por conseguinte, como esses 

olhares evocam o mito bíblico do Éden. 

PALAVRAS-CHAVE: Carta de Pero Vaz de Caminha. Quinhetismo. Novo Mundo 

ABSTRACT 

This article is the result of the studies on the 16th century conducted in the Portuguese 

Language and Brazilian Literature of the First Year Morning Class of the Informatics 

Course of IFRN - Campus Pau dos Ferros. From the context of the Great Navigations and 

maritime discoveries that coincide with the arrival of the Portuguese in Brazil in 1500, 

the first “literary” texts about the landscape and the Brazilian Indians revolve around two 

aspects: the information texts (which narrate They describe the meeting of Europeans 

with the New World, as exemplified by Pero Vaz de Caminha's own letter) and catechesis 

(intended for the conversion of the Indians to Roman Catholicism, in which names such 

119 



 
 

 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

as Fr. José de Anchieta stand out). From this perspective, we chose to explore the first 

strand, particularizing the Pero Vaz de Caminha Letter in the following aspect: showing 

the positive understanding of his views on Brazil and, as a result, how these views focus 

on his letter the vestiges of the biblical myth of Eden. 

KEYWORDS: Letter. Caminha. Indians. Imaginary. New world. Descriptive.. 

1 INTRODUÇÃO  

No alvorecer da Idade Moderna, o Reino de Portugal constituir-se-á um dos 

maiores impérios marítimos da Europa, estendido por África, Ásia e América. Nesse 

contexto, a carta de Pero Vaz de Caminha define-se, inicialmente, como um simples 

documento oficial e, portanto, pragmático, destinado a relatar ao Rei Dom Manuel sobre 

as viagens empreendidas por Pedro Álvares Cabral em busca das Índias, viagens essas 

que terminaram se deparando com as terras do Brasil.  

No entanto, por um lado, a carta revela-se um dos primeiros e mais importantes 

documentos que testemunham a visão do Brasil aos olhos do europeu do séc. XVI; por 

outro lado, mostra-se cheia de uma linguagem cujo estilo permite que hoje a tenhamos, 

também, como documento literário.  

Caminha não apenas expõe (quer por meio de narrativa, quer por meio de descrição), 

como também interpreta aspectos encontrados por ele e seus colegas de tripulação ao 

chegarem no “Novo Mundo”. Esses relatos, a exemplo dos de outros viajantes, de forma 

geral, terminaram alimentando o imaginário europeu sobre as terras de além-mar, que 

deixavam os destinatários daquelas composições tanto maravilhados quanto curiosos:  

tudo aquilo era fabuloso, tendo muitas vezes chegado ao conhecimento do Velho Mundo 

pintado de exagero (são assim, por exemplo, as descrições de criaturas fantásticas, tanto 

monstrengos que habitavam as profundezas dos mares, quanto as criaturas híbridas entre 

animais e seres humanos etc.).    

Nesse sentido, o presente trabalho busca mostrar, primeiro, o carácter positivo – para não 

dizer “maravilhado” – da visão de Pero Vaz de Caminha sobre o Brasil e, por conseguinte, 

como essa visão evoca o mito bíblico do Éden. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para análise da epístola, utilizamos as vastas contribuições de Luiz Roncari, 

principalmente ao analisar o valor literário da obra, que, para ele, era fruto, em parte, das 

tensões entre os povos envolvidos (portugueses e nativos). Além do grande caráter 

evocativo e emocionante presente, ele também analisa aspectos como as particularidades 

da construção da obra pelo próprio autor, no modelo de escrita da época (português 

medieval).  

Com Sérgio Buarque outro aspecto foi analisado, mais voltado a parte das menções, 

mesmo que indiretas, ao mito edênico, a fim de tentar compreender, mesmo que não tão 

profundamente, os motivos que impulsionaram caminha a utilizar certos instrumentos 

comparativos como “paraíso terrestre” ou a ideia de que os indígenas eram como Adão, 

antes do pecado, casando com a concepção de Wanessa de Souza sobre o imaginário 

europeu, e como houve a concretização ou desmistificação de parte dele, impulsionados 

pela absorção da sucessão de fatos ocorridos no Novo Mundo, filtrada pelos costumes e 

crenças europeias. 

3 METODOLOGIA  

No primeiro momento, estudamos a carta de Pero Vaz de Caminha, sublinhando os 

trechos que melhor atendiam aos objetivos da pesquisa; em seguida, acompanhados do 

referencial teórico sobre o tema em questão, analisamos os diversos elementos “literários” 

da sua escrita, que narram/ descrevem as impressões de Caminha em relação aos índios e 

à própria terra desse maravilhoso “Novo Mundo”.  

Buscando um diálogo entre o texto de Pero Vaz de Caminha (1450-1500) e outras 

crônicas de viagens no contexto das Grandes Navegações, comparamos textos de outros 

autores, a exemplo de Pero de Magalhães Gândavo (1540-1579), em face dos quais seria 

possível averiguar a singularidade de Caminha, sobretudo, na elaboração descritiva/ 

narrativa da sua carta. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

No primeiro contato entre mundos tão opostos, revelam-se as profundas diferenças 

culturais. Não obstante, na carta de Caminha vemos uma certa simpatia para com as 

novidades encontradas no Novo Mundo. Ao compará-lo, por exemplo, com Gândavo, é 

perceptível que grande parte dos índios de hoje perderam inúmeros rituais e costumes 

que, em 1500, eram-lhes naturais, a exemplo de viverem sem roupas (algumas exceções 

estão nas tribos que ainda se ocultam das mídias e reservam consigo vários costumes 

ainda inexplorados), como testemunha Caminha: “Ali andavam entre eles três ou quatro 

moças, bem novinhas e gentis, com cabelos muito pretos e compridos pelas costas; e suas 

vergonhas, tão altas e tão cerradinhas e tão limpas das cabeleiras que, de as nós muito 

bem olharmos, não se envergonhavam.” (SHILLING, S./D.). Nesse trecho, é clara a 

“ausência de vergonha da nudez”; não obstante a Europa estivesse sob ideologia 

conservadora da igreja católica, a qual pregava que a visão da “nudez” deveria ser 

pecaminosa, os viajantes acabaram se deparando com esse lugar onde não se vê pecado 

algum em estar nu.  

Esse encantamento dos estrangeiros com a descoberta do "Novo Mundo" é bem evidente 

nos registros feitos por Caminha, em cujas páginas é perceptível a preocupação do escritor 

em descrever detalhadamente locais e acontecimentos e informar ao rei tudo que 

acontecia, mostrando um olhar sempre atento àquilo que seria o objetivo da viagem: 

descobrir de que forma aquelas terras poderiam trazer lucro a Portugal. Porém, ao longo 

da viagem, o encantamento de Caminha pelo lugar sobrepõe-se à função inicialmente 

documental do seu texto, revelando-se maravilhado diante das paisagens e das pessoas 

que encontrara. 

Caminha preferiu colocar informações espalhadas sobre o ambiente ao longo das vinte e 

sete páginas, deixando que o rei e os futuros leitores montassem o quebra-cabeça, cada 

qual ao seu modo, conforme os leitores e respectivos contextos de leitura. Naquele 

momento ele estava visivelmente mais envolvido com o povo recém-descoberto, com 

suas atitudes e costumes, não se restringindo à paisagem, mas realizando uma espécie de 

reportagem sobre aqueles dias de aventuras. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da discussão levantada no decorrer deste trabalho, verificamos através da carta 

que foi justificada a posse portuguesa sobre as terras do Novo Mundo, bem como a busca 

no sentido de transmitir a realidade de uma maneira muito descritiva, alegando fatos que 

iam de encontro com a imaginação dos europeus da época.   

Por conseguinte, percebemos que tão logo os portugueses chegam ao Brasil, evoca-se 

uma ideia de "Paraíso Terrestre", bem expressiva na perspectiva utópica de Pero Vaz de 

Caminha. A visão por ele construída sobre os indígenas mostra-se peculiar e detalhada, 

de princípio se assustando com o comportamento e principalmente com a nudez dos 

nativos;  porém, diferente da visão de outros viajantes, a do escritor não se tratava de um 

ponto de vista preconceituoso, mas sim de espanto pelas divergências culturais e, às 

vezes, até de admiração.   
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ENTRE VERSOS E BECOS, SURGE A POESIA RIZOMÁTICA DE JOÃO 
BATISTA DE MORAIS NETO. 

 
 
1. INTRODUÇÃO 

 
 

Este artigo é resultado do Projeto de Pesquisa “Escritor, sinta-se em casa!” executado 

no âmbito do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - 

Campus São Gonçalo do Amarante. O referido Projeto tem como foco os escritores norte-rio-

grandenses e o primeiro que estamos estudando é o poeta João Batista de Morais Neto. 

O objetivo geral deste trabalho é mostrar o resultado dessa pesquisa que se iniciou em 

março de 2019, mas que já “nos rendeu bastante frutos”: lemos a obra do referido poeta, 

realizamos entrevista com ele, como também estudamos as teorias que nos deram subsídios 

para a escritura deste artigo e que explicam aspectos de sua obra que observamos, como a 

literatura marginal, as questões identitárias e a denominação de literatura menor e literatura 

rizomática. 

Para analisamos esses aspectos na produção poética de Morais Neto, buscamos aporte 

teórico, principalmente, em Hall (1997), Culler (1999), Bosi (2002), Medeiros (1988), Martins 

el al (2014), Koch (2001), Candido (2008), Deleuze e Guattari (2003). 

Predispusemo-nos a estudar as várias facetas que envolvem o discurso literário do 

escritor em foco, enfatizando sua atuação no contexto das produções literárias alternativas que 

ocorreram em Natal nos anos 70 e 80. Mesmo sua produção estética tendo surgido neste 

contexto da Poesia Marginal, para o qual o poeta foi “peça fundamental”, percebemos que sua 

produção não “parou no tempo” e continua atualizada, inclusive, com críticas bastante acirradas 

à situação político-social em que estamos inseridos, como nos revela seu poema “Canção do 

exílio daqui”, publicado no seu último livro de poemas Bissexto: 

 
Os pássaros por aqui ainda gorjeiam 
e seus cantos são de resistência. 
Na selva selvagem dos canteiros empoleirados 
de nitratos, ozônios e dióxidos, 
enquanto a primavera que se anuncia 
exala os aromas do ódio e da presunção. 
(...) 

(MORAIS NETO, p. 09). 

 
O escritor João Batista de Morais Neto nasceu em Natal, no início dos anos 60, e 

participou ativamente da cena cultural na capital, sobretudo entre os anos de 1970 e 1980. 

Colaborou como organizador do Festival de Artes de Natal. Nessa época participou de vários 
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mimeógrafos como “Liquidação de Poema”, “Buraco no Muro”, “Vibrações Panfletárias”, 

além de colaborar em suplementos literários e culturais de vários Estados. 

Outro aspecto que gostaríamos de chamar a atenção é que João Batista de Morais Neto 

é professor do IFRN desde fins dos anos 80 e, atualmente, está lotado no Campus Zona Leste 

(IFRN-EAD). É doutor em Litertura e defendeu sua tese sobre a poesia da canção de Caetano 

Veloso, publicada em livro, intitulado: “Caetano Veloso e o Lugar Mestiço da Canção” (Natal: 

IFRN editora, 2009). 

É importante enfatizar que Morais não se limitou apenas às experiências da literatura 

informal, mas que passou a publicar pelos meios institucionalizados, tanto poesia como seus 

livros de Teoria Literária, contribuindo, grandemente, com a Literatura, tanto por meio do texto 

poético como por meio do texto teórico, sobre as mais diversas artes, entre elas, a música, como 

já afirmamos acima sobre sua tese que estuda a poesia da canção de Caetano Veloso. Publicou 

também a novela Temporada de Ingênuos, em 1986, espécie de romance fragmentado, 

combinando aforismos, reflexões, prosa poética, dialogando com a literatura universal e fazendo 

uma espécie de balanço daquele período, antenado com o que acontecia no universo das artes. 

Dessa forma, vamos mostrar que Morais é, acima de tudo, um escritor moderno, que dialoga 

com as artes de modo geral, não deixando a desejar, de forma alguma, se o compararmos sua 

poesia com a produzida em grandes polos culturais, como São Paulo, Minas Gerais e Rio de 

Janeiro, além de ser autor de vários ensaios críticos e literários. 

Tendo em mente a escassez de estudos voltados para os autores potiguares que 

produzem poesia marginal e que, ao mesmo tempo, apresentem traços identitários em seus 

textos; assim como, realizem um trabalho estilístico em suas obras voltados para o aspecto 

social, foi que nos demos essa tarefa. O discurso presente nessa produção alternativa é encarado 

por nós tal qual é descrito pelo poeta Augusto de Campos: uma “ literatura que está à margem 

da margem”. Por isso, optamos por esse Projeto com o intuito de valorizar o que é produzido 

em termos literários no nosso estado e que, sobretudo, atendam a esses aspectos mencionados. 

Portanto, com este trabalho, desejamos contribuir com a divulgação da Literatura Potiguar que 

precisa e merece ser estudada por todos os alunos do ensino médio do nosso estado. 

 
 
 
2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Segundo Thiago Gonzaga, no site PAPO Cultura: 
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Para efeitos didáticos, explicamos que essa geração em que João Batista surgiu 
como poeta, ficou conhecida pela frequência com que os seus escritores recorriam 
ao mimeógrafo para reproduzirem seus textos. O método quase artesanal era um 
procedimento alternativo de criação, produção e distribuição do poema, que 
substituía os meios clássicos de circulação das obras, como editoras e livrarias. 
Vendidos ou doados, de mão em mão, os trabalhos eram comercializados a um valor 
simbólico, na maioria das vezes restrito aos que frequentavam eventos relacionados 
com a própria cena cultural alternativa, apelidada também de marginal, conhecida 
dessa maneira por estar fora dos chamados cânones literários. 
Evidentemente o movimento, que teve uma espécie de boom, no país, revelou 
importantes nomes como Paulo Leminski, Waly Salomão, Francisco Alvim, 
Torquato Neto e Chacal. No Rio Grande do Norte, pelo menos três importantes 
livros abordam a temática, “Geração Alternativa” de Jota Medeiros, “Poesia 
Submersa” de Alexandre Alves, e mais recentemente, “Delírio Urbano” de Afonso 
Martins e outros. Evidentemente, existem outros trabalhos e pesquisas na área. 
(GONZAGA, 27 de fevereiro de 2019). 

 
 
 

Fonte: https://papocultura.com.br/joao-batista-de-morais-geracao-marginal-ao-poeta-bissexto/ 
Acesso em: 03/08/2019. 

 

Ainda segundo Thiago Gonzaga, sobre a época da Geração Mimeógrafo: 
 

Quando publicou seus primeiros poemas no “Livro de Bolso” (Natal, edição do 
autor, 1980), João Batista de Morais Neto (João da Rua, como se assinou nos anos 
80), talvez não tivesse uma real noção da sua relevante contribuição para a literatura 
produzida no Rio Grande do Norte. Poeta dos mais atuantes na chamada geração 
mimeógrafo, João Batista estreou, na verdade, um ano antes, em 1979, numa obra 
coletiva denominada “Buraco de Muro” (GONZAGA, 27 de fevereiro de 2019). 

 
 

Inicialmente, os poemas marginais de Morais Neto foram publicados e vendidos de 

forma mimeografada nas praças e em frente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

- UFRN, que retratavam temas sociais e não se prendiam às métricas, rimas; eram construídos 

por meio de versos livres e repletos de referências literárias. 
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João da Rua, acervo de Antônio Ronaldo 
Fonte: https://papocultura.com.br/joao-batista-de-morais-geracao-marginal-ao-poeta-bissexto/ 

Acesso em: 03/08/2019 

 
Além do que já mencionamos acima, estamos buscando identificar na poética de João 

Batista questões identitárias presentes nas obras O Veneno do Silêncio (2010) e Bissexto 2018); 

este, editado pela Editora Gajeiro Curió, do também poeta e livreiro Oreny Júnior. O título da 

editora é uma homenagem ao escritor Newton Navarro e sua novela De Como se Perdeu o 

Gajeiro Curió (1974). 

 
 

 
 

O Veneno do Silêncio e Bissexto não se “encaixam” mais nos “moldes” da poesia de 

vanguarda considerada marginal, mas, ao lê-los, percebemos o quanto seus versos são modernos 

e de uma elaboração linguística bastante refinada sem, no entanto, ser elitista no seu conteúdo. 

Sabemos que a poesia marginal possui ainda um vasto território de pesquisa a ser explorado, 
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por isso nosso desejo de estudar a obra poética de Morais a partir dessa perspectiva. 

Compreendemos que a literatura produzida pela geração mimeógrafo, pela serigrafia e 

pela xerografia, não se encaixam nas formalidades e nas rigorosidades literárias exigidas pelos 

editores na época. Sendo assim, motivaram críticas por parte dos mais conservadores que 

“davam de ombros”, considerando essa produção “uma literatura pobre”, “literatura do lixo” 

ou “lixeratura”, o que, muitas vezes, ao invés de afetar negativamente os escritores e poetas, 

soava como um elogio e motivava ainda mais a produção assumida por eles como marginal, 

como já nos lembrou Pereira (1981). Para os poetas era mais importante a poesia, seu conteúdo, 

do que o suporte no qual fosse veiculado (LIMA, 2018, p.78), que pela sua faceta literária, 

também era uma das formas de driblar a censura imposta pelo conservadorismo da ditadura 

militar. 

Segundo Antonio Candido apud Benício Araújo et al. (2015): “[...] o fazer literário não 

surge e tampouco não se constitui arte somente com a expressividade do autor, mas a partir de 

uma íntima relação social, que envolve processos interligados com as relações humanas mais 

íntimas e profícuas”. Ou seja, a arte literária refere-se a um processo de reconhecimento 

cultural, trazendo uma relação artista-obra-público e efeitos gerados entre estes. Assim como 

também afirma Ingedore Koch (2001) ao dizer que o texto constitui-se pelos processos de 

produção, contexto e interlocução, tendo, portanto, o texto função interacional. 

A poesia marginal, seu processo de produção por mimeógrafos, seu contexto de 

produção, bem como a situação política e social que influenciaram tais produções são 

elementos que se relacionam e geram uma interlocução que se apresenta na relação autor-obra- 

leitor que Antonio Candido (1999) menciona quando se refere ao sistema literário, mostrando 

a literatura como um produto social. Desa forma, a literatura está ligada à realidade e ao 

cotidiano do povo. Para Deleuze e Guattari (2003): 

 
A máquina literária reveza uma máquina revolucionária por vir, não por razões 
ideológicas, mas porque esta está determinada a preencher as condições de uma 
enunciação coletiva que falta algures nesse meio: a literatura é assunto do povo. 
(Deleuze e Guattari, 2003, p. 40). 

 
 

Frente as palavras de Deleuze e Guattari acima mencionadas, ao atribuirmos à 

literatura esse compromisso de assunto do povo, ou seja, que “não fique restrita somente a um 

grupinho de entendidos, mas que circule normalmente pelos vários segmentos da sociedade”, 

como afirmou João da Rua sobre a primeira edição do fanzine Delírio Urbano, que ela, a 

literatura, seja acessível e compreensível para todas as classes. 
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Para Koch (2001), o texto tem, em sua essência, um papel interacional. Para além disso, 

como ponte de ligação entre essa teoria da linguística textual e a literatura, recorremos a 

Amodeo (2010): 

 
Ao entender a Literatura como uma manifestação linguística em que a reflexão 
sobre as implicações dos meios de expressão desperta a atenção para entender 
como o sentido se faz e o prazer se produz, destaca-se o grande poder de 
comunicação que o texto literário possui, acrescentando ainda a própria 
experiência cultural que a obra pode encerrar, independente do  meio  em  que ela 
possa se manifestar (AMODEO, 2010, p. 20). 

 
 

Para esse diálogo, Antonio Candido nos direciona para uma perspectiva do fazer 

literário a partir de uma íntima relação social, que envolve processos interligados com as 

relações humanas mais íntimas e profícuas e as afirmações de Koch a respeito do texto, 

remetendo-se aos processos de produção, contexto e interlocução, na medida em que 

concebemos o texto em sua função interacional. 

A literatura não diz respeito apenas a expressividade do escritor, assim como, não 

necessariamente encontra-se nos moldes gramaticais da norma culta, com suas formalidades. 

Ademais, compreendemos que a escrita literária trata-se de um ato político, e há de ser 

propagada em meio a becos e a vielas. E essa perspectiva tornou-se mais evidente por volta de 

1970, em Natal, no Rio Grande do Norte, considerando-se o contexto social e político do Brasil, 

com a censura de músicas e de obras literárias que traziam em suas escritas subjetivas um 

recurso linguístico interessantíssimo como forma de driblar a censura imposta pela ditadura 

militar. A evidente dificuldade de publicação dessas obras fez com que artistas e intelectuais 

acreditassem na possibilidade de criar alternativas outras à ideia de cultura tutelada pelos meios 

oficiais, embora se valendo, eventualmente, desses meios como forma de subsistência (LIMA, 

2018, p.64). O que, para tanto, fez com que emergisse as produções alternativas, feitas em 

mimeógrafos, coadunando-se à poesia marginal. Tratando-se dessa temática marginal, Chacal 

(2010, p. 65) afirma-nos: “A poesia conseguia escapar das torres onde meia dúzias de iniciados 

a teimam em aprisionar e desfilava linda, leve e solta pelas avenidas, com seu carnaval 

rutilante” (CHACAL, 2010, p.65). Leiamos, pois, a crônica muro de Morais Neto como 

exemplo do que Chacal menciona: 

129 



 
 

Fonte: Escaladas da Contracultura, de Artemilson Lima, p. 87. 
 
 

Ao estudarmos sobre a poesia marginal, surgiu-nos a necessidade de dialogarmos com 

a teoria da literatura menor de Deleuze e Guattari em sua obra Kafka – por uma literatura 

menor (2003, p. 39). Para estes autores: 

 
As três características da literatura menor são a desterritorialização da língua,  a 
ligação do indivíduo no imediato político, o agenciamento coletivo de 
enunciação. É o mesmo que dizer que “menor” não qualifica mais certas 
literaturas, mas as condições revolucionárias de toda literatura no seio daquela 
que se chama grande (ou estabelecida) (DELEUZE & GUATTARI, 2003, p. 
77). 

 
 

Levamos em consideração a máxima de Zilá Bernd registrada em seu livro Literatura e 

Identidade Nacional (2003, p. 18), a qual nos diz que devemos “[...] aprender a identidade 

como uma entidade que se constrói simbolicamente no próprio processo de sua determinação”. 

Quanto a essa busca identitária, Bernd afirma ser um processo em permanente dinamicidade de 

construção/desconstrução, que cria espaços dialógicos e interage na trama discursiva, no 

entanto, sem paralisá-la. 

Corroborando com o pensamento de Bernd, trabalhamos outro conceito importante que 

absorvemos em nossa pesquisa, a fim de delimitar a identidade do autor-poeta João da Rua, foi 

a identidade em forma de narração, tornando indissociável o processo de identificação à análise 

de um texto literário: 

 
Identidade não poderia ter outra forma do que a narrativa, pois definir-se é, em 
última análise, narrar. Uma coletividade ou um indivíduo se definiria, portanto, 
através de histórias que ela narra a si mesma sobre se mesma e , destas narrativas, 
poder-se-ia extrair a própria essência da definição implícita na qual esta 
coletividade se encontra. (RICOEUR APUD BERND, 2003, p.19). 130 



Muito ainda será pesquisado em termos teóricos para continuarmos nosso diálogo 

com a obra de João Batista de Morais Neto, mas “para princípio de pesquisa, paramos por 

aqui”. 
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3. METODOLOGIA 

 
 

Iniciamos nossa pesquisa com encontros semanais que envolveram leitura da obra de 

João Batusta de Morais Neto. À medida que íamos lendo, a professora orientadora do projeto 

foi nos indicando leituras teóricas que poderiam dialogar com o texto poético do autor. Dessa 

forma, fomos estabelecendo relações entre a poesia e a teoria, que culminou na escritura deste 

artigo. 

Em meio a isso, foi-nos proporcionado um encontro com o poeta, no qual realizamos 

uma entrevista com ele, dando-nos a oportunidade de compreender que o escritor é um ser de 

“carne e osso” como nós. Foi um diálogo muito proveitoso, pois nosso poeta em estudo também 

é um crítico literário e detentor de muitos conhecimentos na área de Literatura. Outro aspecto 

importante é o fato dele ser professor e ter habilidade em lidar conosco, jovens; por conta dessa 

habilidade, nosso diálogo com ele flui de forma muito prazerosa. 

 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Desejamos aprofundar nossos conhecimentos sobre a obra de João Batista de Morais 

Neto, e nosso próximo passo será a leitura do seu livro sobre Caetano Veloso, que foi sua tese 

de doutorado, como já mencionamos anteriormente. Outro objetivo é intensificarmos nossos 

estudos teóricos com o intuito de escrevermos mais artigos que envolvam a obra do poeta. 

O poeta visitará nossa escola no mês de agosto, quando realizaremos uma mesa-redonda 

com ele e a escritora Alice Carvalho. A culminância do Projeto dar-se-á com um vídeo que 

faremos sobre vida e obra do autor. 

 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Enfatizamos nosso crescimento intelectual com a realização desse Projeto, que está 

nos fazendo refletir sobre a importância de estudarmos os poetas da nossa terra. De nada 

adianta reclamarmos que eles não recebem valorização nacional se nós, seus conterrâneos, 

não nos interessarmos pelas sua produções. Como afirma Antonio Candido sobre a literatura 

brasileira e que nós trazemos para a nossa realidade: 

 
Comparada às grandes, a nossa literatura é pobre e fraca. Mas é ela, não outra, que 
nos exprime. Se não for amada, não revelará a sua mensagem; e se não a amamos 
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ninguém o fará por nós. Se não lermos as obras que a compõe, ninguém as tomará 
do esquecimento, descaso ou incompreensão (CANDIDO APUS GURGEL, 2001, 
p. 27). 

 

Vamos mais além do que afirma Candido na citação acima: não consideramos nossa 

literatura pobre nem fraca, pois muitos dos nossos escritores não deixam a desejar em relação 

ás grandes obras que conhecemos da literatura nacional. 

Enfim, fica nosso desejo registrado de que não pretendemos mais parar com relação à 

leitura de obras de escritores norte-rio-grandenses. João Batista veio reforçar outras leituras 

que já realizamos, como Iracema Macedo, Carmen Vasconcelos, Diva Cunha, Alice 

Carvalho, entre outras. 
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AS PRÁTICAS DE INCENTIVO À LEITURA NAS ESCOLAS 

PÚBLICAS DA REGIÃO DO TRAIRI  

ÁREA TEMÁTICA: Letras 

RESUMO 

O presente projeto consiste em identificar as práticas de incentivo à leitura e como elas 

acontecem nas escolas públicas da Região do Trairi no ano 2018. Os dados foram obtidos, 

através de questionário aplicado com questões fechadas, forneceram, dentre outros 

referenciais, informações sobre o incentivo de professores às práticas de leitura e dados sobre 

projetos existentes na escola, a biblioteca e seu acervo. Para compreensão de conceitos de 

leitura e a sua importância para o desenvolvimento da formação humana, temos Baldi (2010), 

Freire (1989) e Proença Filho (2017); para compreensão de estudos literários, temos Cosson 

(2006) e Meireles (2010); e para gêneros do discurso na escola, temos Brandão (2011). 

Esperamos que os resultados possam contribuir para, uma vez que as escolas tomem 

conhecimento de seus resultados, possa construir práticas pedagógicas significativas que 

proporcionem os benefícios do ato de ler e, consequentemente, desenvolva a formação humana 

integral dos jovens da Região do Trairi/RN. 

PALAVRAS-CHAVE: Práticas de Leitura. Aluno. Ensino Médio. Escola Pública. 

ABSTRACT 

The present project consists in identifying the reading incentive practices and how they happen 

in the Trairi Region public schools in 2018. The data were obtained through a questionnaire 

with closed questions, provided, among other references, information about the incentive. from 

teachers to reading practices and data about existing projects in the school, the library and its 

collection. For understanding reading concepts and their importance for the development of 

human formation, we have Baldi (2010), Freire (1989) and Proença Filho (2017); for 

understanding literary studies, we have Cosson (2006) and Meireles (2010); and for speech 

genres at school, we have Brandão (2011). We hope that the results can contribute to the fact 

that, once schools become aware of their results, they can build meaningful pedagogical 

practices that provide the benefits of reading and, consequently, develop the integral human 

formation of young people in the Trairi Region / RN. 

KEYWORDS: Reading Practices. Student. High school. Public school. 
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1 INTRODUÇÃO  

O hábito da leitura é de grande importância para a vida profissional e social das pessoas, 

uma vez que a leitura é essencial para um processo de ensino-aprendizado satisfatório, pois é 

por meio da leitura que se abrem novos horizontes e torna-se possível entender e aprofundar 

conhecimentos sobre o mundo, até atuar nele efetivando seu papel como cidadão. A presente 

pesquisa busca identificar como o aluno concluinte do Ensino Médio enxerga as práticas de 

incentivo à leitura que acontecem na sua escola. Para esta pesquisa, iremos utilizar como 

sujeitos os alunos das escolas públicas da Região do Trairi, onde também se encontra situado 

geograficamente o IFRN/Campus Santa Cruz, que também foi objeto de análise. Esperamos 

reunir dados relevantes que forneçam um levantamento que permita comparar se as práticas de 

incentivo à leitura adotadas pelo IFRN/SC se distanciam muito daquelas adotadas pelas escolas 

públicas estaduais da região. Ao final, objetivamos propor discussões de planejamentos na 

prática de incentivo à leitura que sejam mais significativas.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para o desenvolvimento desta pesquisa são necessárias leituras para melhor 

fundamentação e discussão. Assim, para compreensão da pesquisa qualitativa e de campo, na 

qual esta proposta se insere, temos Minayo (2013a; 2013b) e Severino (2007); para 

compreensão de conceitos de leitura e a sua importância para o desenvolvimento da formação 

humana, temos Baldi (2010), Freire (1989) e Proença Filho (2017); para compreensão de 

estudos literários, temos Cosson (2006) e Meireles (2010); e para gêneros do discurso na escola, 

temos Brandão (2011). 

3 METODOLOGIA  

  No primeiro momento da pesquisa, realizamos a leitura do referencial teórico e 

discutimos sobre a importância da leitura na formação do cidadão, bem como conceitos de 

gêneros textuais e literatura. No segundo momento, elaboramos as questões do questionário que 

foram aplicadas com os sujeitos desta pesquisa, alunos concluintes do ensino médio da Rede 

pública estadual da região do Trairi, e do IFRN/ Santa Cruz que está localizado na mesma região 

135 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

geográfica. Em seguida, aplicamos o questionário. Com os dados obtidos, realizamos análise 

dos dados a partir da confecção de gráficos para posteriormente realizar a elaboração de um 

documento para socializarmos com a equipe pedagógica das escolas afim de refletirmos sobre 

ações de incentivo à prática de leitura com os alunos nas referidas escolas. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

 Ao perguntar aos alunos concluintes das escolas da Rede Estadual se os professores 

incentivavam a leitura, 53% afirmaram que eles estimulam a terem este hábito com a leitura. Já 

com os alunos concluintes do IFRN/SC esse número cresce para 68%. Além disso, 11% dos 

alunos das Rede Estadual citaram que só as vezes os professores têm esta pratica, em 

contrapartida esse dado é 9% com os alunos do IFRN/SC. Enquanto 6% dos estudantes das 

escolas estaduais revelaram que não possuem de nenhuma forma esse incentivo, no Instituto 

Federal Campus Santa Cruz não houve nenhum dado que apontam para isto.  

Questionamos ainda aos alunos da Rede Estadual se os professores de outras disciplinas 

incentivavam a leitura, 51% afirmaram que eles estimulam a terem este hábito com a leitura. 

Nos alunos concluintes do IFRN Campus Santa Cruz esse número cresce para 63%, sendo um 

resultado muito positivo. Sobre a questão ainda, 27% dos alunos da Rede Estadual citaram que 

só as vezes os professores têm esta prática, e 8% revelaram que não possuem este incentivo; já 

no IFRN Campus Santa Cruz, 23% dos professores de outras disciplinas incentivam, apenas, às 

vezes. 

Em relação aos programas/projetos existentes nas escolas, 63% dos alunos da Rede 

Federal apontaram que existe, em detrimento de 51% das escolas estaduais. Para 23% dos 

discentes do IFRN/SC apenas as vezes ocorrem atividades de incentivo da leitura, enquanto 

para a rede estadual esse dado sobe em 27%. Por sua vez, 8% dos alunos da Rede Estadual 

citam que não possuem nenhum tipo de programa ou projeto de incentivo à leitura, enquanto 

no Campus Santa Cruz esse dado se torna nulo.  

 Dentre os espaços existentes nos âmbitos escolares para se obter uma leitura agradável, 

34% dos alunos das escolas da Rede Estadual da região do Trairi afirmaram que existem, e para 

26% não existem locais adequados. Já com os discentes concluintes do Instituto Federal do 

Campus Santa Cruz esse número sobe para 46% que afirmam que existem locais adequados 
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para a prática de leitura na escola, e 21% dos alunos apontam que não existem locais adequados; 

para ambos contextos 33% dos alunos desconhecem estes ambientes.  

Sobre a infraestrutura da biblioteca, com 96% os alunos do IFRN Campus Santa Cruz 

citam que ela possui uma ótima qualidade da biblioteca, com os alunos da escolas da Rede 

Estadual esse número cai um pouco para 84%, além disso 6% dos discentes da rede estadual 

apontam que não se tem uma biblioteca adequada para uso, em detrimento da rede federal que 

se torna nulo esse dado. Decorrente a isto, 7% dos alunos das escolas estaduais da região do 

Trairi desconhecem a existência do ambiente da biblioteca na escola, em contrapartida, 

surpreendentemente no Campus Santa Cruz 4% dos alunos afirmaram desconhecer a existência 

da biblioteca.  

Quando perguntados sobre a frequência com que realizam empréstimos de livros na 

biblioteca, a maioria dos alunos do IFRN Campus Santa Cruz afirmaram realizar empréstimo 

pelo menos uma vez por mês (68%), enquanto nas outras escolas da Rede Estadual um número 

de 23% alegam nunca ter realizado nenhum empréstimo de livros na biblioteca da escola.  

Em relação ao acervo das bibliotecas, a maioria dos alunos das escolas estaduais (44%) 

e do IFRN Campus Santa Cruz (51%) afirmam que o acervo possui uma grande variedade, 

porém, 12% dos discentes das escolas estudais declaram que os livros são antigos, enquanto no 

IFRN Campus Santa Cruz 9% concordam com a mesma declaração. Mesmo com a grande 

variedade na biblioteca do IFRN/SC, 14% dos estudantes do IFRN Campus Santa Cruz afirmam 

que ainda faltam livros na biblioteca. Já nas escolas estaduais 9% dos alunos não conhecem o 

acervo da biblioteca escolar.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

É evidente a necessidade de se implementar  nas  salas  de  aulas  uma  metodologia  que 

verdadeiramente vise o trabalho com a leitura em sua acepção plena. O professor deve refletir 

sobre sua prática e buscar procedimentos diferenciados para exercer o papel de guia, construir 

andaimes, auxiliar o aluno a adquirir hábitos de leitura e de aprender a aprender.  

Percebe-se, que muitas ocasiões na análise dos dados entre o IFRN/SC e as outras 

escolas da Rede Estadual os dados se encaminham para o mesmo resultado, apenas com uma 
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diferença de porcentagem, no entanto, mesmo para o IFRN/SC alguns dados poderiam ter tido 

melhores resultados visto que é um pilar fundamental do IFRN a formação humana integral do 

aluno, que com certeza perpassa pela formação de um aluno leitor.  

Então, com isso, que os resultados da pesquisa apresentados neste trabalho direcionam 

para o trabalho que promova a efetivação  do  direito  da  literatura  na  vida  do  ser  humano,  

sobretudo, os  alunos  da  Educação Básica.  As discussões, ainda embrionárias, apresentadas 

são nortes para uma análise completa do perfil leitor do aluno que nos direcione  em  busca  de  

políticas  públicas  eficazes  que favoreçam práticas de leituras literárias e, consequentemente, 

a formação humana integral dos jovens da região do Trairi/RN onde está localizado o Campus 

Santa Cruz. 
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OPRESSÃO E VIOLÊNCIA EM “A LÍNGUA DO P”, DE CLARICE 

LISPECTOR 

Charlyene Santos de Souza1; Emilly Noeli Silva Dantas2 e Raquel Cunha de Araújo3 

IFRN – Campus Currais Novos1,2 e 3 

ÁREA TEMÁTICA: Letras. 

 

RESUMO 

Este trabalho está inserido na área de Letras e realiza uma leitura crítica do conto “A língua do 

P”, de Clarice Lispector, publicado no livro A via crucis do corpo, em 1974. O conto tem como 

foco a personagem Cidinha, uma professora de inglês doce e remediada, que vivencia uma 

situação em que precisa agir rápido para fugir de um possível estupro. O conto inquieta o leitor 

e leva à reflexão sobre as relações de opressão e violência vividas por essa personagem, mas 

que também são comuns a muitas mulheres, na realidade. Partindo do método de investigação 

integrativo de Antonio Candido (1976), que articula o texto literário e a sociedade, o presente 

trabalho tem como objetivo a análise do conto “A Língua do P”, a partir das ideias da Crítica 

Feminista (ZOLIN, 2005) e de reflexões sobre o sistema patriarcal tão enraizado em nossa 

sociedade (WITTIG, 1992), o qual corrobora com os estereótipos e objetificações construídos 

em torno das mulheres.  

PALAVRAS-CHAVE: Violência. Mulher. Crítica Feminista. Clarice Lispector. 

 

ABSTRACT 

This work is inserted in Languages area, and makes a critical reading of the tale “A língua do 

P”, by Clarice Lispector, published at the book “A via crucis do corpo”, in 1974. The tale is 

focused in Cidinha, a right and sweet English teacher, that sees herself on a situation where she 

needs to act fast so she can escape a possible rape. The story unsettles the reader and make him 

reflects about the oppressive relation and violence lived by the character, which are actually 

quite common to many women. Starting with the integrated investigative method from Antonio 

Candido (1976), which relates literature and the society, the present paper have as objective the 

analysis of the tale “A língua do P”, based on the ideas of Crítica Feminista (ZOLIN, 2005) and 

the reflections about the rooted patriarchal system in our society (WITTIG, 1992), which 

supports the stereotype and objetifications built around women. 

KEYWORDS: Violence. Women, Feminist Critic. Clarice Lispector. 
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1 INTRODUÇÃO  

A literatura, vista pelo senso comum como instrumento de fruição e entretenimento, 

muitas vezes nos inquieta e nos leva à reflexão sobre questões da realidade e da vida. Assim, 

chega-se a pensar: quanto cabe uma crítica na literatura? Clarice Lispector faz uso da arte para 

mostrar a realidade de opressão pela qual muitas mulheres passam ao serem oprimidas e 

violentadas em diversas situações do cotidiano. 

O conto “A língua do P”, publicado em A Via Crucis do Corpo, em 1974, nos apresenta 

Cidinha, que se vê em uma situação de assédio, opressão e violência comum a muitas mulheres. 

Na narrativa, a professora de inglês viaja em um trem, onde cruza com dois homens que 

planejam, usando a “língua do P”, currá-la – e até matá-la, caso ela resista. A professora 

reconhece o código e escapa, fingindo ser uma prostituta. Contudo, não sai ilesa da situação: 

sofre violências (verbal e psicológica) que a levam a uma reflexão profunda sobre sua 

identidade. 

A partir da leitura dessa narrativa, a pesquisa apresentada neste trabalho analisa esse 

conto clariceano, observando as relações de assédio e opressão sofridas por Cidinha. Com base 

na Crítica Literária Feminista (ZOLIN, 2005), observou-se como a personagem vivencia 

situações que, por muitos, não são sequer discutidas (e muitas vezes nem reconhecidas) mas 

que, por Clarice Lispector, são abordadas, de forma a provocar questionamentos acerca da 

relação oprimido-opressor, mulher-homem (WITTIG, 1992) por meio do ponto de vista 

feminino.  

Desse modo, a leitura do texto literário, realizada em articulação com a vida social, 

conforme sugere a crítica integrativa postulada por Antonio Candido (1976), nos faz refletir 

não apenas a ficção, mas também a realidade. Pensar a condição da mulher e as diversas e 

corriqueiras situações de opressão e violência por que passam é atuar criticamente na sociedade 

e lutar para transformá-la.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O movimento feminista, a partir de década de 60, trouxe à tona discussões ligadas às 

mulheres, colocando-as em pauta em diversas áreas, dentre elas, a literatura. Nesse campo, a 

Crítica Feminista é um instrumento de leitura e (re)interpretação de textos que pensam a mulher 

no mundo (ZOLIN, 2005).  

Segundo Zolin (2005), Clarice Lispector figura como um nome importante no cenário 

brasileiro, já que ela abre uma tradição de narrativas, em um sistema tradicionalmente fechado 

à mulher, com personagens femininas conscientes de seu estado em uma sociedade patriarcal.  

Em diversas obras, Lispector abre espaço a personagens que questionam e refletem sua 

condição, como ocorre com o conto objeto de reflexão deste trabalho. 

Contudo, romper com a ideologia patriarcal não é tarefa fácil, visto que esse sistema de 

organização familiar/social tem o patriarca como a figura de autoridade incontestável, cabendo 

à mulher um espaço de silêncio, resignação e opressão.  

Wittig (1992) discute essas questões a partir da analogia de senhor e escravo. Segundo 

ela, “não há nenhum sexo, só há um sexo oprimido e um sexo que oprime” (WITTIG, 1992, 

p.22, tradução nossa), porque essas relações são construídas na sociedade, a mesma que valoriza 

o homem e deprecia a mulher. 

 

3 METODOLOGIA  

A leitura do conto “A Língua do P” se deu em sala de aula, na disciplina de Língua 

Portuguesa. Foi o primeiro contato com o texto e de onde surgiu o interesse em aprofundar a 

análise realizada naquela ocasião. Após o primeiro contato, foram levantadas bibliografias que 

pudessem contribuir e esclarecer alguns pontos da narrativa.  

Em seguida, foram realizadas leituras e discussões sobre os textos teóricos selecionados 

e, só depois, voltou-se ao texto literário. Nesse momento, novas e fundamentadas observações 

foram feitas, tendo em vista as relações entre literatura e sociedade (CANDIDO, 1974). Essa 
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relação contribuiu para uma leitura que pensou tanto o texto quanto a vida social a partir da 

matéria literária. 

Por fim, iniciou-se o trabalho de escrita e reescrita do texto, por meio de um exercício 

de sistematização das discussões e leituras advindas do conto. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O conto “A língua do P” traz consigo um olhar voltado a tantas situações abusivas 

vivenciadas por mulheres, levantando, assim, discussões relevantes a partir de personagens 

caracteristicamente machistas (dois homens que planejam violentar Cidinha, o maquinista, o 

soldado José Lindalvo e até a moça com quem cruza ao descer do vagão) , e uma protagonista 

intrigante, que tem seu mundo interior explorado ao longo da narrativa.  

Cidinha tem características que correspondem a certos padrões estabelecidos em uma 

sociedade patriarcal: “Vestia-se com apuro”, “Gostava de perfeição e era afetuosa”, “Ainda por 

cima era virgem”. Uma professora de inglês, prestes a viajar para Nova Iorque com o intuito de 

aperfeiçoar-se profissionalmente, tem sua viagem interrompida pela ameaça de ser violentada. 

É notável a reflexão conduzida por Cidinha ao vivenciar a situação de assédio, opressão, 

humilhação, dúvidas e julgamentos. Ela decifra a conversa entre os dois homens, que desejam 

violentá-la, e até matá-la caso ela resista: “Sepe repesispis tirpir popodepemospos mapatarpar 

epelapa. Se resistisse podiam matá-la. Era assim então.” (LISPECTOR, 1998). O plano e o 

tratamento deles com Cidinha deixa explícita a opressão e a violência em que se coloca não só 

Cidinha, mas todas as mulheres, visto que é comum os homens se sentirem superiores e acharem 

que, com as mulheres, eles têm direito de estabelecer uma relação de opressor/oprimido. 

Ao longo do episódio, Cidinha busca uma forma de fugir dos abusadores. Ela decide 

fingir ser uma prostituta: “Então levantou a saia, fez trejeitos sensuais – nem sabia que sabia 

fazê-los, tão desconhecida era de si mesma – abriu os botões do decote, deixou os seios meio à 

mostra. Os homens de súbito espantados.” (LISPECTOR, 1998) para obter repúdio dos homens, 

haja vista que a sexualidade feminina é tida como algo pejorativo e como um tabu, até mesmo 
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para Cidinha quando o narrador diz: “Ela mal se conhecia. Aliás, nunca se conhecera por 

dentro” (LISPECTOR, 1998).  

O abuso tem continuidade quando a polícia chega ao vagão e prende Cidinha, 

depositando a culpa na vítima, fato que se torna banal nesses casos por sempre procurarem 

razões para libertar o agressor de suas responsabilidades e culpabilizar a mulher seja pelo seu 

comportamento ou por sua vestimenta. 

Toda esta reflexão gerou uma discussão acerca do que foi mostrado no conto e como 

seria a mesma situação na sociedade atual, levando-nos a uma breve confirmação de que, 

mesmo com o avanço das leis e direitos, o abuso e o assédio ainda são corriqueiros e que, de 

forma geral, somos muitas Cidinhas e estamos cercadas de inúmeros “homens do vagão”.   

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização deste trabalho permite a afirmação de que o texto literário é um importante 

instrumento de crítica e reflexão quando o vemos com “olhar social”, desvelando os implícitos 

e observando os pontos que fazer refletir sobre diversas problemáticas da realidade. 

Vale salientar também que esta pesquisa nos revelou a importância da mulher na 

literatura e a necessidade de dar visibilidade a textos produzidos por mulheres com temáticas 

femininas, já que esse espaço, infelizmente, ainda é fechado a elas. Desse modo, devemos ter 

um olhar mais atento para outros textos que nos provoquem e que possam nos levar a outros 

estudos e investigações. 

Por fim, a personagem Cidinha nos fez refletir sobre o nosso papel e poder na sociedade, 

trazendo à tona a realidade que circunda tantas mulheres, de abuso, agressão e assédio, 

explicitando-a e fazendo-nos constatar que certos cenários, infelizmente, ainda não mudaram, 

mesmo com o passar dos anos. 
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ESTANTE: APLICATIVO MÓVEL DE INCENTIVO À LEITURA  

IFRN Campus Natal- Cidade Alta | Unidade Rocas 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO  

O objetivo deste estudo é descrever a construção de um aplicativo móvel desenvolvido para o 

incentivo à leitura. Seguiram-se os passos propostos pela metodologia Scrum, criada em 1993 

por Jeff Sutherland, para o processo de gestão e planejamento do projeto. Neste estudo, está 

descrita a etapa de Avaliação Cooperativa, desenvolvida por Andrew Monk et al. (1993), 

utilizada para gerenciar os dados obtidos na avaliação com usuários (stakeholders). 

Participaram três membros da comunidade acadêmica do IFRN Campus Natal- Cidade Alta | 

Unidade Rocas, que realizaram um teste para avaliar desde os objetivos até o design visual do 

sistema. Como resultado, é possível destacar a avaliação positiva do aplicativo Estante, que 

visa solucionar o baixo índice de leitura no Brasil. Atualmente, o país encontra-se na 59º 

posição dentre os 76 países pesquisados pelo Programa Internacional de Avaliação de 

Estudantes (PISA), em 2015, registrando uma taxa de leitura semanal de apenas 5 horas e 12 

minutos. Com o intuito de reverter essa situação, surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo 

que atraia leitores através da gamificação da leitura, ou seja, que possibilite uma leitura 

divertida e eficaz. Para tal, ele conta com uma interface interativa, baseada no Diagrama de 

Garrett, que torna a leitura uma experiência mais fácil e fluída para o usuário. Em cada um 

desses momentos, o contato com a pesquisa ocorreu de modo singular, todavia, foram 

essenciais para que houvesse um aprendizado cada vez mais concreto, proporcionando a 

construção do conhecimento e o desenvolvimento do raciocínio de uma realidade complexa. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo Móvel. Brasil. Gamificação da Leitura.  
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ABSTRACT 

The goal of this study is to describe the construction of a mobile application developed to 

encourage  reading habits. For the creation process of this project, were followed the steps 

proposed by the Scrum methodology, created in 1993 by Jeff Sutherland. In this study is 

described the process of Cooperative Evaluation developed by Andrew Monk et. al. (1993), 

used to manage the data obtained with the evaluation test subjects (skateholders). Three 

members of the IFRN Campus Natal - Cidade Alta | Unidade Rocas' Academic Community 

took part by taking a test to evaluate from goals to the system's visual design. As the result it 

is possible to highlight the Estante application's positive evaluation, that seeks to solve the 

low reading habits rate in Brazil. Now-days the country is located in the 59th position of the 

76 countries researched by International Program of Students Evaluation (PISA) in 2015, 

registering a weekly reading habit rating of 5 hours and 12 minutes. In order of reversing this 

situation, the idea of developing an application that could attract readers through reading's 

gamification was born, which means an application that enables a fun and effective reading 

based on Garrett's Diagram, that makes the reading an easier and more fluid experience for 

the user. In each of these moments the contact with the research occurred singularly, however, 

was essential for there to be an increasingly more concrete learning providing the construction 

of the knowledge and the development of the reasoning of a more complex reality. 

KEYWORDS: Mobile Application. Brazil. Reading's Gamification. 
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1 INTRODUÇÃO  

A importância de ler não consiste apenas em reconhecer as letras do alfabeto e 

com elas formar palavras, trata-se de uma operação complexa que deve dispor 

condições para que todos se sintam motivados a adquirir o hábito da leitura descobrindo 

um novo mundo de conhecimentos e informações. 

O aplicativo Estante é um modelo de SaaS (Software as a Service - Software de 

Serviço), que visa proporcionar aos seus usuários o acesso a diversos livros autorais e 

de domínio público por um baixo custo ou, até mesmo, valor algum, caso o usuário não 

se interesse pelos serviços Premium ofertados pelo aplicativo. Tudo isso com o intuito 

de elevar os índices de leitura do Brasil, que atualmente se encontra entre os países que 

possuem uma menor população leitora. 

 Contudo, além do baixo custo, o software também conta com outras distinções 

para atrair a atenção dos usuários. Constitui-se de funcionalidades como a 

disponibilidade de uma leitura por rolagem vertical ou horizontal; a existência de um 

ranking para expor em que classificação um determinado usuário se encontra em relação 

a outros e também de moedas que expõem quais conquistas de uma lista já pré-

determinada o usuário alcançou; a separação dos livros em pastas destinada as suas 

categorias; e a utilização de questionários e palavras cruzadas desenvolvidas 

especificamente para cada livro com a intenção de serem expostas ao usuário no 

decorrer da leitura ou ao final, o que for de seu maior agrado, para que cada questão 

correta tenha pontos contabilizados a estas que serão convertidos em cupons das lojas 

anunciantes. 

 Além de todas as funcionalidades anteriormente especificadas, o aplicativo 

também funcionará como editora. Mas, para que seja posto em funcionamento, 

enfrentamos problemas como a necessidade de conseguir investidores e a contratação de 

uma equipe para editorar as obras e fazer a manutenção do software. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Os índices de leitura no Brasil, como podem ser constatados pela pesquisa realizada 

pelo Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), em 2015, que analisou os 

índices de leitura em 76 países, o Brasil é o 59º país dentre outros 76 no ranking de leitura, 

são extremamente baixos. De forma que 30% da população sequer já comprou um livro. Esse 

é um fato preocupante devido à alta importância da leitura como uma propiciadora de uma 

ampla bagagem sociocultural e desenvolvimento do pensamento crítico do cidadão. Logo, um 

cidadão sem esse tipo de vivência tende a tonar-se alienado. Além do baixo interesse pela 

leitura, outro problema que o aplicativo Estante pretende extinguir é o preconceito que os 

brasileiros sentem pelas obras de autores nacionais. Segundo o site PublishNews, portal 
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especializado em notícias e informações sobre a indústria do livro, dentre os vinte livros no 

ranking dos ficcionais mais vendidos no Brasil em 2017, apenas quatro são de autoria 

nacional.  

Pensando em proporcionar uma experiência fácil, satisfatória e fluida, empregamos o 

uso da Avaliação Cooperativa, desenvolvida por Andrew Monk et al. (1993), da Universidade 

de York, no Reino Unido. Trata-se de um estudo sobre o contexto do usuário em potencial 

(stakeholder), majoritariamente, caracterizado pela cooperação entre pesquisador e usuário ao 

participarem da avaliação de determinada interface ou sistema. Participaram três membros da 

comunidade acadêmica do IFRN Campus Natal- Cidade Alta | Unidade Rocas, que avaliaram 

positivamente o protótipo de alta fidelidade construído, apenas fazendo algumas sugestões. 

Por fim, com a finalidade de atrair nosso público, os cidadãos brasileiros, tomamos 

como norte alguns conceitos importantes de Design, como a Usabilidade e User Experience 

(UX); o Diagrama de Garret e o livro Design Centrado no Usuário de Travis Lowdermilk.  

3 METODOLOGIA  

Dentre as diferentes metodologias para o desenvolvimento de aplicativos, optou-se 

pela metodologia Scrum, criada em 1993 por Jeff Sutherland, devido a sua inteligibilidade e 

coesão com as necessidades e objetivos do projeto. No Scrum, toda a produção deve ser 

estruturada em reuniões, denominadas Sprints. 

O Sprint Backlog consiste em uma reunião de Kick-off, momento em que o Scrum 

Team, a equipe responsável pelo desenvolvimento do software, se reúne para definir e listar as 

tarefas a serem implementadas no referido projeto, se comprometendo a entregá-las ao final 

de cada ciclo. Nesta etapa foi decidido como se daria o andamento do projeto e a divisão das 

tarefas. 

No decorrer do projeto, metodologicamente, realizam-se Sprint Planning Meeting, ou 

seja, reuniões de planejamento, e breves reuniões, chamadas Daily Scrum, para disseminar 

informações acerca do que foi feito no encontro anterior, identificar possíveis contratempos e 

sistematizar o trabalho do dia que se inicia. Que, neste caso, envolveu o desenvolvimento de 

pesquisas contextuais para fundamentação do projeto. 
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Ao final de um Sprint, a equipe mostra o que foi alcançado - Sprint Review Meeting. 

E, finalmente, faz-se uma Sprint Retrospective, que serve para avaliar o que funcionou bem, e 

caso necessário, realizar intervenções. Assim, reiniciando-se o ciclo. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com a implementação do aplicativo, estimamos que mais brasileiros tanto os da nova 

geração, quanto os adultos e idosos; se interessarão a adentrar o mundo da leitura. Logo, a 

posição do Brasil em pesquisas como a da PISA será mais satisfatória e, além disso, com a 

formação de mais leitores, a população possuirá um maior senso crítico que a tornará mais 

difícil de ser enganada em situações cotidianas como ao serem apresentados a uma promoção 

inusitada que não passa de uma ilusão ou, até mesmo, a situações como a escolha de um 

político durante as eleições.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 200 PALAVRAS) 

O objetivo principal deste trabalho foi enfocar o uso da tecnologia como 

ferramenta solucionadora do baixo índice de leitura no Brasil, buscando estimular esse 

hábito através do uso de uma interface interativa. Tendo em vista os resultados obtidos 

por meio deste estudo, é possível concluir que a tecnologia despertou o interesse por 

parte dos usuários em potencial (stakeholders), pois os participantes e colaboradores se 

mostraram ansiosos pela construção efetiva do aplicativo móvel, demonstrando uma 

excelente aceitação da ideia. Desta forma, pode-se afirmar que o principal intuito foi 

alcançado, confirmando que a leitura deve imprescindivelmente, dispor condições 

favoráveis a quem a realiza, possibilitando, assim como nos jogos, novas conquistas, e 

cativando o leitor para a realização dessa atividade. 
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HISTÓRIA DE VIDA DE POETAS E ESCRITORES MACAUENSES 

1; 2; 3 ;4 ;5 

1,2,3,4,5 IFRN – Câmpus Macau;  

ÁREA TEMÁTICA:  Artes, letras e linguística 

RESUMO 

O presente trabalho de pesquisa objetiva investigar histórias de vida de poetas e escritores 

do município de Macau, a partir da abordagem teórico-metodológica com histórias de 

vida e do método (auto)biográfico. Adveio da necessidade de conhecer e reunir os 

produtores contemporâneos de literatura, nascidos ou residentes em Macau, com o 

propósito de registrar suas narrativas, identificando suas conexões com a construção 

social, cultural, política, ambiental e com o patrimônio literário daquele município. Um 

roteiro de entrevista narrativa é o guia para recolher essas histórias, que após o processo 

de análise e retextualização, conformarão uma coletânea como registro de memória e 

identidade de herança às novas gerações da comunidade em interconexões digitais e 

globais. Vale ressaltar que o projeto se encontra em fase de desenvolvimento com 

previsão para conclusão em dezembro de 2019. 

 

PALAVRAS-CHAVE: História de vida. Literatura potiguar. Produção literária. 

 

ABSTRACT 

This research aims to investigate the life stories of poets and writers who were born in Macau-

BRA using life sotry and (auto) biographical as theoretical-methodological approach.  The work 

is consequence of the necessity of knowing discussing contemporary literature producers who 

were born or living in Macau, in order to record their narratives, identifying their connections 

with the social, cultural, political, environmental and literary heritage of the city.  A narrative 

interview script is the guide to collect these stories, which after the process of analysis and 

retextualization, will build a collection as a record of memory and heritage identity to new 

generations of the community in digital and global interconnections.  It is noteworthy that the 

project is under development and is expected to be completed in December 2019. 

 

KEYWORDS: Life Story.  Potiguar literature.  Literary production. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN), de acordo com a sua nova institucionalidade, expressa na Lei n. 11.892/08, tem 

como uma das características/finalidades realizar e estimular a pesquisa científica e 

tecnológica, a produção cultural e a inovação tecnológica (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇAO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012). O 

Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição faz referência ainda ao desenvolvimento 

da pesquisa na perspectiva de produção, socialização e difusão de conhecimentos. 

De acordo com essa configuração, cada área do conhecimento e respectivas 

disciplinas têm potencial contributivo, dentro de suas especificidades teórico-

metodológicas, para materializar o desenvolvimento da pesquisa. No caso de Língua 

Portuguesa e Literatura, na perspectiva interdisciplinar, os docentes podem desenvolver 

um trabalho em que una, ao mesmo tempo, a prática da pesquisa científica e a valorização 

da produção cultural. 

Sendo assim, este projeto de pesquisa, situado no Câmpus Macau, propõe 

investigar histórias de vida de poetas e escritores de Macau, município que, 

historicamente, abrigou nomes como Horácio Paiva (1945), Edinor Avelino (1898-1977), 

Fagundes de Menezes (1922) Gilberto Avelino (1928);  Graciele Costa (1935) – 

devidamente registrados em antologias poéticas/literárias e, em alguns casos, em obras 

de história da literatura potiguar: Constatou-se o registro desses nomes nos achados de 

um levantamento preliminar, a partir das seguintes obras: Azevedo Júnior (2017), Brasil 

(1998), Furtado e Ferreira (2012), Gutemberg (2004) e Medeiros (1997). Observou-se 

que há pouco ou nenhum registro de escritores macauenses contemporâneos em outras 

obras norte-rio-grandenses pesquisadas. 

Diante disso, emergiu a questão-problema desta proposta: quem são os poetas e 

escritores macauenses, o que produzem e quais as conexões de suas histórias de vida com 

os aspectos sociais, culturais e literários de seu município ou de outros lugares? Dessa 

questão, decorre o objetivo geral que guiará o trabalho de pesquisa a partir da abordagem 

teórico-metodológica com histórias de vida e do método (auto)biográfico. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Os pressupostos da abordagem com histórias de vida orientam esta pesquisa sobre 

vida e produção de poetas e escritores macauenses. É um caminho metodológico que 

referencia “tipos de estratégias para pesquisar sentidos da experiência humana comum 

em lugares sociais específicos” (MINAYO, 2014, p. 154). Situa-se no âmbito da 

sociologia compreensiva, que “privilegia a compreensão e a inteligibilidade como 

propriedades específicas dos fenômenos sociais, mostrando que os conceitos de 

significado e de intencionalidade os separam dos fenômenos naturais” (MINAYO, 2014, 

p. 95). De acordo com essa orientação teórica, os sujeitos investigados têm uma 

participação ativa no processo científico, primordialmente porque sua biografia e a 

respectiva reflexão sobre ela é a substância da pesquisa (ABRAÃO, 2013). 

É nesse contexto propositivo que a  pesquisa se situa com o arcabouço teórico 

tanto conforme preconiza os pressupostos de Moraes e Galiazzi (2016) sobre a Análise 

Textual Discursiva (ATD), quanto abrange o corpus pesquisado no campo da literatura 

norte-riograndense com a esteira dos estudiosos: Azevedo Júnior (2017), Assis  (1998), 

Diva cunha (2014), Gurgel (2001), Medeiros (1997), Onofre (1997), entre outros. Com 

essa fundamentação, circunscrever-se-á as narrativas (auto)biográficas, considerando-as 

como parte constituinte da cultura e da história local e seus liames com o contexto mais 

amplo. 

3 METODOLOGIA  

A pesquisa executa-se a partir do método (auto)biográfico, portanto, após 

identificar os poetas e escritores macauenses, proceder-se-á a execução de entrevistas 

narrativas (BAUER e GASKELL, 2013). Nessa modalidade de entrevista, o (a) 

pesquisador (a) guia-se por um roteiro com temas abrangentes, relacionados às vivências 

dos poetas e escritores e à sua produção (no caso desta pesquisa). Após recolhidas e 

gravadas em áudio, essas entrevistas serão transcritas.  

 A leitura, interpretação e tratamento dos dados serão realizadas a partir das 

orientações da Análise Textual Discursiva (ATD), que corresponde "a uma metodologia 
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de análise de informações de natureza qualitativa com a finalidade de produzir novas 

compreensões sobre os fenômenos e discursos” (MORAES; GALIAZZI, 2016, p. 13). 

Nessa perspectiva, a análise ocorrerá em três etapas: a unitarização - leitura reiterada das 

entrevistas; a categorização - síntese da análise, em que ocorre os recortes temáticos; e a 

produção do metatexto - que corresponde ao relatório de pesquisa. 

O número de escritores e poetas não foi definidos a priori, uma vez que uma das 

estratégias de identificação desses sujeitos se desenvolve durante a pesquisa: buscou-se, 

inicialmente, agentes culturais para que eles informassem a existência dos artistas locais 

e, posteriormente, essas informações serão levantadas a partir dos participantes. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se que a realização desta pesquisa represente uma experiência científica 

para os alunos envolvidos e, sobretudo, construa um panorama sobre as histórias de vida 

de escritores e poetas macauenses, dando-lhes visibilidade, ao realizar uma conexão entre 

sua produção escrita/literária com as dimensões literária, cultural e social do município e, 

se possível, do estado. Extrapolando o âmbito da pesquisa acadêmica, almeja-se a 

publicação das entrevistas narrativas em forma de coletânea, após processo de 

retextualização, no qual se preservará o conteúdo (auto)biográfico. 

Esta pesquisa está em andamento e já apresenta alguns resultados. Foram 

identificados e selecionados dez escritores, a partir do seguinte critério: escritor(a) com 

obra publicada. Esses escritores(as) são Aldenira, Alfredo Neves, Daniel Nassér, Getúlio 

Moura, Horácio Paiva, Linda, Leila Ádna, Márcio Maia, Ribamar Filho, Tião Maia. Os 

integrantes desta pesquisa entrevistaram quatro deles até julho de 2019.  

Nas entrevistas realizadas, os integrantes da pesquisa iniciaram o processo de 

impregnação com o material discursivo e já foi possível perceber a densidade das 

conexões entre a produção literária dos entrevistados e as suas histórias de vida. Além 

disso, vê-se um entrelaçamento da literatura com outras linguagens, como a música e as 

artes plásticas. Em uma dessas entrevistas, são nítidas as marcas da atuação política, 

revelando uma intensa relação entre o escritor e o lugar/tempo em que ele vive.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa tem integrado a formação/prática científica com a formação 

cultural. Além disso, contribuirá com a comunidade em que o IFRN está situado, ao 

valorizar as histórias de vida de escritores e poetas, socializando a cultura e a literatura 

local para outros espaços, considerando-se que nas atuais publicações de antologias, vê-

se pouca divulgação desses produtores. Tem, portanto, o propósito de transformação 

social. 

Destaca-se assim que os docentes que lecionam a disciplina Língua Portuguesa e 

Literatura têm o compromisso profissional com o ensino da literatura, com a leitura e a 

produção de textos e, como integrantes do quadro docente do IFRN, esse compromisso 

se alarga, alcançando a pesquisa e a extensão.  

Nesse sentido, a pesquisa em andamento tem contribuído com a função social do 

IFRN, pelo seu compromisso com a comunidade em que se insere, promovendo as 

mudanças necessárias ao tecido sociocultural. Assim, intenciona contribuir com a 

valorização da produção literária local, realizando, de certa forma, uma conexão entre 

pesquisa-ensino e a valorização dos sujeitos, por meio da cultura literária como resgate 

da memória e da identidade de uma comunidade potente para se reconhecer em seus 

escritos revolucionários de vidas e de realidades. 
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LITERATURA EM JOGO: ESTÍMULO À LEITURA POR MEIO DE JOGOS 

DIGITAIS 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

Em resposta ao diagnóstico da pesquisa de 2015, “Retratos da Leitura no Brasil”, executada 

pelo Instituto Pró-Livro, este trabalho busca elaborar um jogo digital baseado na obra “Vidas 

Secas”. Ao abordar o conteúdo de forma lúdica, dissemelhando das atividades tradicionais 

aplicadas no ambiente escolar, o projeto tem o intuito de estimular a leitura de materiais 

literários pelo público juvenil e, por conseguinte, aumentar o número de leitores na população 

brasileira. Nesse sentido, a princípio serão realizadas a aplicação e análise de questionários, a 

fim de medir a eficácia dos jogos educacionais já existentes e entender como seria um modelo 

que de fato agradasse os discentes do ensino médio; e a leitura do livro supracitado para a 

definição dos elementos que irão compor o jogo. Quanto ao desenvolvimento prático da 

aplicação, este consistirá em desenhos feitos à mão, similares às imagens obtidas por meio das 

xilogravuras para ressaltar o aspecto do sertão nordestino, e no uso da plataforma Unity para a 

obtenção das animações e demais recursos interativos. Nessa perspectiva, a premissa deste 

trabalho resume-se na significativa aceitação do jogo a ser produzido, tendo em vista sua 

proposta de apresentar uma maior ludicidade em relação aos outros que já se encontram 

disponibilizados - condição que o tornará mais atrativo. Por fim, caso o resultado pretendido 

seja realmente obtido, o projeto atuará na instigação do conhecimento acerca do clássico da 

Literatura Portuguesa. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Leitura. Material literário. Jogos digitais. Público juvenil. 

ABSTRACT 

In response to the 2015 research diagnosis, "Portraits of Reading in Brazil", executed by 

Institute Pró-Livro, this work seeks to elaborate a digital game based on the work "Vidas Secas". 

By approaching the content in a playful way, disseminating traditional activities applied in the 

school environment, the project aims to stimulate the reading of literary materials by the 

juvenile public and, consequently, increase the number of readers in the Brazilian population. 

In this sense, will be performed on the application and analysis of questionnaires, in order to 

measure the effectiveness of existing educational games and to understand how it would be a 

model that would really please high school students; and the reading of the aforementioned 

book for the definition of the elements that will compose the game. As for the practical 

development of the application, this will consist of handmade drawings, similar to the images 

obtained by means of woodcuts to highlight the aspect of the northeastern backlands, and the 
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use of the Unity platform to obtain the animations and other interactive resources. In this 

perspective, the premise of this work is summarized in the significant acceptance of the game 

to be produced, in view of its proposal to be more playful in relation to the others that are 

already available - condition that will make it more attractive. Finally, if the desired result is 

actually obtained, the project will act in the instigation of the knowledge about the classic of 

the Portuguese Literature. 

KEYWORDS: Reading. Literary material. Digital games. Juvenile audience. 

1  INTRODUÇÃO  

Segundo uma estimativa apresentada na 4º edição da pesquisa “Retratos da Leitura no 

Brasil”, 56% da população com idade igual ou superior a cinco anos (104,7 milhões de pessoas) 

foi classificada como leitora - seguindo os critérios da pesquisa. No mesmo relatório, são 

expostos a frequência de leitura por tipo de material, e a periodicidade com que o ato de ler é 

praticado. Limitando-se à frequência de leitura por material literário indicado na escola, pode-

se observar que a porcentagem correspondente aos que cumprem satisfatoriamente a meta 

curricular é muito baixa. Assim, é possível detectar uma carência de leitores no país, 

principalmente no meio literário. Com o objetivo de reverter essa situação, nos últimos anos as 

instituições de ensino passaram a utilizar jogos digitais como mecanismos pedagógicos.   

Inobstante sua notoriedade no público juvenil, os jogos ofertados atualmente na área 

educacional precisam ser repensados quanto a sua aplicabilidade, haja vista que se assemelham 

bastante às atividades tradicionais. A fim de comprovação, o trabalho dispõe de um questionário 

qualitativo aplicado a discentes do ensino técnico. 

Com o intuito de contribuir com a utilização dos jogos digitais no ambiente de ensino, 

o trabalho possui como objetivo principal desenvolver um jogo digital com embasamento na 

obra literária “Vidas Secas” como método para o incentivo à sua leitura. Além disso, possui os 

seguintes objetivos específicos: (i) apontar o índice de frequência de leitura por material 

literário recomendado pelo meio escolar segundo a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”; 

(ii) evidenciar, por meio da pesquisa e desenvolvimento de um jogo, a importância do uso da 

tecnologia como mecanismo pedagógico, principalmente no estímulo à leitura; (iii) investigar, 

por meio da aplicação de questionários, a eficácia dos jogos digitais existentes utilizados como 

auxílio para a fixação de conteúdos apresentados no meio escolar. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A fim de promover um maior entendimento sobre o trabalho, faz-se necessário 

apresentar a pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil”, a relação entre a área educacional e os 

jogos digitais, e, por fim, a apresentação da obra “Vidas Secas”. 

 

2.1 PESQUISA “RETRATOS DA LEITURA NO BRASIL” 

A pesquisa supracitada foi desenvolvida pelo Instituto Pró-Livro com o intuito de 

realizar uma avaliação dos impactos da leitura e uma identificação de ações mais efetivas 

direcionadas ao incentivo e acesso ao hábito de ler.  

2.2 A UTILIZAÇÃO DE JOGOS DIGITAIS NO ÂMBITO EDUCACIONAL  

Segundo Kishimoto (1996), o docente deve utilizar ideias pedagógicas que versem 

sobre práticas atuantes em componentes internos de aprendizagem, tendo em vista que esses 

fatores não podem ser ignorados uma vez que o objetivo primordial para o aluno é a ampliação 

de conhecimento. Consoante ao seu pensamento e, reconhecendo as dificuldades de uma maior 

interação entre os alunos e a leitura dos livros literários trabalhados na escola, surgiu, assim, a 

ideia de elaborar uma proposta que facilitasse a compreensão do conteúdo de forma motivante 

e divertida.  

2.3 OBRA LITERÁRIA “VIDAS SECAS”   

 “Vidas Secas” trata-se de um romance escrito por Graciliano Ramos. A obra, por 

apresentar caráter regionalista, aborda, ao narrar a luta pela sobrevivência de uma família de 

retirantes, fenômenos comuns a região Nordeste brasileira, como a seca e a miséria. 

3 METODOLOGIA  

 Para o processo de construção e desenvolvimento do estudo foi utilizado o método 

hipotético-dedutivo, tal qual aplica-se como uma abordagem que se dá através da formulação 

de hipóteses acerca de uma problematização, adotada da inferência preditiva e, ainda, de testes 

em hipóteses. MARCONI e LAKATOS, (2003, apud POPPER, Karl Raimund, 1975).  Nessa 
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perspectiva, o presente trabalho consiste nas seguintes etapas: pesquisas bibliográficas; 

aplicação e análise de um questionário qualitativo acerca do uso e eficácia dos jogos oferecidos 

para a área educacional, leitura do livro literário “Vidas Secas”, e construção do roteiro, 

elaboração do gráfico e implementação do jogo na plataforma Unity. 

Inicialmente, foram consultados artigos periódicos que abordam a importância da 

utilização dos jogos digitais no ambiente de ensino para a contribuição na aprendizagem dos 

discentes. E, ainda, foi consultada a  4ª edição da pesquisa “Retratos da Leitura no Brasil” 

realizada pelo Instituto Pró-Livro. 

Em seguida, foi aplicado o questionário supracitado em turmas da instituição de ensino 

IFRN - Campus Pau dos Ferros. Após isso, realizou-se a leitura do livro “Vidas Secas” e a 

definição do roteiro do jogo. Posteriormente, foram produzidos os componentes constituintes 

do cenário. Por fim, iniciou-se a implementação na plataforma Unity. 

4  RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

As figuras abaixo apresentam, conforme estão ordenadas, o processo de construção dos 

desenhos, a imagem obtida por meio da digitalização no CamScanner e a disposição da 

personagem principal da versão teste do jogo na plataforma Unity. 

Figura 1 - Desenho das posições da personagem 

“Baleia” 

 
Fonte: Autoria própria 

Figura 2 - Imagem digitalizada 

 
Fonte: Autoria própria 
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Figura 3 - Cenário teste na tela “game” do Unity 

 

Fonte: Autoria própria 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos resultados parciais apresentados anteriormente, é perceptível que o jogo 

digital baseado na obra literária “Vidas Secas” encontra-se em desenvolvimento, logo, o 

objetivo geral do trabalho está sendo alcançado. Quanto aos objetivos específicos, devido a não 

conclusão da etapa de implementação, apenas dois deles foram atingidos integralmente, pois o 

outro - listado como o segundo - está relacionado à finalização do jogo.    

Embora não se tenha atendido o segundo objetivo de forma integral até o presente 

momento, é válido apontar que com a aplicação do questionário acerca da eficácia dos jogos 

digitais ofertados atualmente para a área educacional, mais especificamente para o campo da 

literatura, foi possível concluir que os jogos existentes são enfadonhos e desestimulantes. 

Ademais, os jogos com maiores aspectos lúdicos podem ser considerados importantes 

instrumentos para o incentivo à leitura e no auxílio à aprendizagem.    

Por fim, para a conclusão do projeto, espera-se a ampliação do número de fases e 

aplicação de um questionário final sobre a aceitação do jogo produzido com base na obra de 

Graciliano Ramos. Assim, cumprir-se-ão todos os objetivos listados previamente. 
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PERFIL LEITOR DOS ALUNOS DA REGIÃO TRAIRI: IFRN CAMPUS 

SANTA CRUZ VERSUS REDE PÚBLICA ESTADUAL  

ÁREA TEMÁTICA: Letras 

RESUMO 

O presente projeto consiste na identificação do perfil literário dos alunos concluintes do 

ensino médio na Região do Trairi, comparando os dados obtidos entres os alunos do IFRN 

Campus Santa Cruz e demais alunos da rede pública estadual no ano de 2018. Os dados foram 

obtidos, através de questionário aplicado com questões fechadas, forneceram, dentre outros 

referenciais, informações sobre o hábito de leitura, das tipologias textuais preferidas pelos 

referidos sujeitos, e das dificuldades que encontraram no processo de leitura. Para 

compreensão de conceitos de leitura e a sua importância para o desenvolvimento da formação 

humana, temos Baldi (2010), Freire (1989) e Proença Filho (2017); para compreensão de 

estudos literários, temos Cosson (2006) e Meireles (2010); e para gêneros do discurso na 

escola, temos Brandão (2011). Esperamos que os resultados possam contribuir para que, uma 

vez que as escolas tomem conhecimento de seus resultados, estas possam construir práticas 

pedagógicas significativas que proporcionem os benefícios do ato de ler e, consequentemente, 

desenvolva a formação humana integral dos jovens da Região do Trairi/RN. 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil Literário. Aluno. Ensino Médio. Escola Pública. 

ABSTRACT 

The present project consists in identifying the literary profile of high school graduates in the 

Trairi Region, comparing the data obtained between the students of IFRN Campus Santa Cruz 

and other students of the state public network in 2018. The data were obtained through the 

questionnaire applied with closed questions provided, among other references, information 

about the reading habit, the textual typologies preferred by the referred subjects, and the 

difficulties they encountered in the reading process. For understanding reading concepts and 

their importance for the development of human formation, we have Baldi (2010), Freire 

(1989) and ProençaFilho (2017); for understanding literary studies, we have Cosson (2006) 

and Meireles (2010); and for speech genres at school, we have Brandão (2011). We hope that 

the results can contribute to the fact that, once schools become aware of their results, they can 

build meaningful pedagogical practices that provide the benefits of reading and, consequently, 

develop the integral human formation of young people in the Trairi Region / RN. 

KEYWORDS: Literary Profile. Student. High school. Public school. 
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1 INTRODUÇÃO  

Diante do contexto revelado por fontes de avaliação educacional e instituições 

renomadas de estatísticas nacionais, temos uma realidade de dificuldades de práticas de leitura 

literária pelos discentes. A presente pesquisa busca conhecer quem são esses jovens no que se 

refere à leitura na Região do Trairi, onde está situado o IFRN/Campus Santa Cruz, reunindo 

dados relevantes que forneçam um levantamento que caracterize o perfil literário dos sujeitos 

desta pesquisa, a partir de resultados obtidos no questionário respondido pelos alunos 

concluintes do Ensino Médio do IFRN/Campus Santa Cruz e das Escolas públicas estaduais 

da Região do Trairi, objetivamos propor discussões de planejamentos na prática pedagógica e 

metodologias didáticas literárias mais significativas. Esperamos que as contribuições 

apresentadas favoreçam a compreensão de práticas de trabalhos com leitura de diversos 

gêneros em sala de aula e ajudem na formação humana integral dos envolvidos, como também 

fundamentem políticas públicas educacionais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para o desenvolvimento desta pesquisa são necessárias leituras para melhor 

fundamentação e discussão. Assim, para compreensão da pesquisa qualitativa e de campo, na 

qual esta proposta se insere, temos Minayo (2013a; 2013b) e Severino (2007); para 

compreensão de conceitos de leitura e a sua importância para o desenvolvimento da formação 

humana, temos Baldi (2010),Freire (1989) e Proença Filho (2017); para compreensão de 

estudos literários, temos Cosson (2006) e Meireles (2010); e para gêneros do discurso na 

escola, temos Brandão (2011). 

3 METODOLOGIA  

  De natureza quantitativo/qualitativa, tem como principal objetivo analisar e, por meio 

dos dados obtidos, identificar o perfil literário dos alunos concluintes nas escolas públicas na 

região do Trairi, incluindo o IFRN/ Campus Santa Cruz. Os dados serão obtidos através de 

questionário produzidos pelos pesquisadores (constituído por questões fechadas) aplicado aos 

alunos concluintes do ensino médio das escolas públicas na região do Trairi.  
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Após a obtenção de dados, analisaremos, produziremos gráficos e discutiremos, a fim 

de elaborarmos um documento com todos os dados analisados qualitativamente, a fim de 

responder nossas questões de pesquisa e nossos objetivos. Ao final esperamos produzir um 

relatório a ser socializado com a gestão e os professores para que assim possamos discutir 

estratégias que possam a proporcionar maia práticas de leitura literária na escola. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

 Quando indagamos sobre o hábito da leitura, 44% dos alunos concluintes do ensino 

médio das escolas estaduais da região Trairi responderam que possuíam o hábito de ler. Nos 

alunos concluintes do IFRN/SC esse número já sobe, atingindo 60% dos discentes. 44% dos 

alunos da rede estadual afirmam só ler quando é necessário, em detrimento dos 38% dos 

alunos do IFRN/SC. Enquanto que 7% dos alunos da Rede Estadual apontaram não possuir o 

hábito de leitura, dado que no IFRN/SC é de apenas 2%. 

 Dentre os materiais de leitura mais marcados no levantamento de dados, podemos 

citar os livros como uma das opções mais votadas (44% Rede Estadual, 42% IFRN SC), 

seguidos pelas apostilas técnicas e livros didáticos (21% IFRN/SC, 14% Rede Estadual) e em 

seguida pela Bíblia (16% em ambos). 

 Sobre costumar ler por prazer, 41% dos alunos da rede federal disseram que sim, 

costumam; ao passo que na rede estadual o dado é de 34%. Em 41% de ambos, os alunos 

apontaram ler por prazer na maioria das vezes. Já o dado dos que afirmaram não sentir prazer 

na leitura se resume em 13% da Rede Estadual, junto a 12% no IFRN/SC. 

 Quanto aos livros lidos por espontânea vontade no Ens. Méd. 61% dos alunos do 

IFRN/ SC afirmam que leram mais de 4 livros, em detrimento a 37% dos alunos da Rede 

Estadual. Da rede federal, 16% leram 3 livros, em contrapartida na Rede Estadual, o número 

sobe para 17%. Em somas gerais, 46% dos alunos das escolas do estado leram 2 ou menos 

livros, enquanto que nos alunos do IFRN/SC esse dado é de apenas 23%. 

 Dentre os gêneros mais queridos pelos alunos leitores, podemos citar o romance (19% 

IFRN/SC, 17% Rede Est.), a comédia (12% IFRN SC, 15% Rede Est.) e as HQs (11% IFRN 

SC, 12%Rede Est.). Sobre a leitura da obra, 77% dos alunos do IFRN Campus Santa Cruz 

optam pelo livro físico, ao passo que na rede estadual esse dado cai para 47%. E 23% dos 
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alunos da rede federal disseram que tanto faz, enquanto que os alunos das outras escolas que 

escolheram essa opção foram 42%. 

 Em relação aos livros e suas adaptações cinematográficas, a opção mais escolhida foi 

“ler o livro e depois ver o filme”, distribuída em 56% dos alunos do IRFN/SC e 41% dos 

alunos das escolas do estado. Nos alunos da rede estadual, a segunda opção mais marcada foi 

“Prefiro ver o filme”, com 36% dos discentes. Já na rede federal, o segundo item mais 

escolhido foi “depois do filme não me interesso”, com 16% dos alunos. 

Quanto a preferência de lugar de leitura percebemos diferenças entre os alunos das 

escolas estaduais e do IFRN, por exemplo, no IFRN 44% preferem lugares tranquilos no 

momento de sua leitura e 49% dos alunos das demais escolas preferem no quarto. 

Ao questionarmos os alunos sobre incentivar as outras pessoas a ler um livro já lido 

por eles, foi possível perceber que, em ambos, a maioria respondeu que “às vezes 

incentivam”; por exemplo, no IFRN/SC 37% dos alunos escolheram a opção “às vezes”, junto 

a 51% dos alunos das outras escolas. Quando os alunos foram questionados se eles já leram 

algum livro motivado por alguém, tanto no IFRN/SC como nas demais escolas da Rede 

Estadual a reposta foi: “sim, e adoraram”. No IFRN o resultado foi de 82% e nas outras 57%.  

Ao analisarmos os dados sobre quem os incentiva a ler nas escolas de Rede Estadual, 

notamos que as opções mais escolhidas foram os professores (33%) e os amigos (19%). No 

IFRN as opções continuam as mesmas, no entanto a porcentagem muda, sendo na maior parte 

os amigos com 39% e os professores em seguida com 29%. 

Em relação sobre já ter lido um livro da literatura brasileira o resultado foi bem 

significante já que tanto o IFRN/SC como as demais escolas da Rede Estadual afirmaram já 

ter lido algum livro da nossa literatura. Os resultados foram IFRN/SC 75% e escolas da rede 

pública 42%. 

Ao serem perguntados sobre o que mais dificulta na hora da leitura o que mais se 

destacou foi a organização e a falta de interesse. Na Rede Estadual os resultados foram os 

seguintes: organização 42% e falta de interesse 30%. Na rede federal foi: organização 51% e 

falta de interesse 24%.Sobre as dificuldades na hora de ler a maior parte respondeu que “não 

tem dificuldade na leitura” com os resultados sendo: Rede Estadual (44%) e IFRN/SC (52%). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esperamos trazer à luz as questões que envolvem a formação literária do aluno do 

ensino médio nas escolas públicas no estado do Rio Grande do Norte. É notório que muitas 

vezes os dados entre o IFRN/SC e as outras escolas da Rede Estadual confluem para a mesma 

questão, muitas vezes persistindo uma porcentagem maior entre os dados do IFRN, o que nos 

mostra que a realidade do aluno que conclui o ensino médio, de uma forma geral, é bem 

parecida, com preferências, dificuldades e motivações semelhantes.  

Na próxima fase do trabalho da pesquisa, esperamos produzir um relatório e levar até 

as escolas os resultados que encontramos para que, a partir da pesquisa que foi realizada, eles 

possam redefinir as metas e criar novas possibilidades para que alunos e professores possam 

engajar-se em uma parceria bem-sucedida que ao final se consubstancie na formação literária 

do aluno. 
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PERFIL LEITOR E PRÁTICAS DE LEITURA DOS ALUNOS DO 4º 

ANO INTEGRADO DO CAMPUS SANTA CRUZ 

ÁREA TEMÁTICA: Letras 

RESUMO 

A proficiência em leitura é um dos objetivos principais da educação básica, portanto ao final 

do ensino médio espera-se que o aluno tenha domínio dessa ferramenta fundamental. Nessa 

pesquisa, o objetivo principal é identificar o perfil leitor e as práticas de leitura literária adotadas 

pelos alunos do 4º ano integrado no campus de Santa Cruz no ano de 2018. Para isso, iremos 

investigar a relação que os alunos estabelecem com a leitura literária construindo um mapa do 

perfil literário dos alunos, em seguida pretendemos descrever as práticas de leituras realizadas 

na escola buscando entender em que medida elas contribuem para a formação do aluno leitor 

literário. Os dados serão obtidos através de questionário produzidos pelos pesquisadores e 

aplicado aos alunos do 4º ano do Campus. Esperamos que a pesquisa contribua para encontrar 

dados que ajudem a redefinir as metas e criar novas possibilidades para que alunos e professores 

possam engajar em uma parceria bem-sucedida e que ao final se consubstancie na formação 

literária do aluno do IFRN. 

PALAVRAS-CHAVE: Perfil leitor. Alunos. Práticas de leitura. Santa Cruz. 

ABSTRACT 

Reading proficiency is one of the primary goals of basic education, so by the end of high school 

students are expected to have mastery of this fundamental tool. In this research, the main 

objective is to identify the reading profile and the literary reading practices adopted by the 4th 

year students integrated in the Santa Cruz campus in 2018. For this, we will investigate the 

relationship that the students establish with the literary reading building A map of the students' 

literary profile, then we intend to describe the reading practices performed in the school trying 

to understand to what extent they contribute to the formation of the student literary reader. The 

data will be obtained through a questionnaire produced by the researchers and applied to the 

students of the 4th year of the Campus. We hope the research will help to find data that will 

help to redefine goals and create new possibilities for students and teachers to engage in a 

successful partnership and ultimately to be substantiated in IFRN student literacy. 

KEYWORDS: Reader Profile. Students. Reading practices. Santa Cruz. 
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1 INTRODUÇÃO  

O hábito da leitura é de grande importância para a vida profissional e social das pessoas, 

uma vez que a leitura é essencial para um processo de ensino-aprendizado satisfatório, pois é 

por meio da leitura que se abrem novos horizontes e torna-se possível entender e aprofundar 

conhecimentos  sobre  o  mundo,  até  atuar  nele  efetivando  seu  papel  como  cidadão.  O   

presente trabalho surgiu  da  necessidade  de  compreender  o  perfil  de  leitor  e  as experiências 

de leituras dos nossos alunos do 4º ano no ano de 2018 no Campus Santa Cruz, buscando 

compreender em que medida o IFRN contribui na formação literária do aluno.  

A pesquisa foi desenvolvida de modo  que  seus resultados indicassem  a  importância  

da leitura, e a dificuldade do  hábito de leitura nos  alunos concluintes de ensino médio integrado 

no  IFRN Campus Santa Cruz. O objetivo do trabalho é conhecer quem são esses jovens no que 

se refere à leitura, reunindo dados relevantes que forneçam um levantamento que caracterize 

quais são as  maiores  dificuldades na  formação  do  hábito  de  leitura  para  que  possamos  

propor  discussões  na  prática  pedagógica  dos professores do campus e metodologias didáticas 

literárias mais significativas. Esperamos que as contribuições apresentadas favoreçam a 

compreensão de práticas de trabalhos com leitura de diversos gêneros em sala de aula e ajudem 

na formação humana integral dos envolvidos, como também fundamentem políticas públicas 

educacionais de incentivo à leitura dentro do IFRN. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para o desenvolvimento desta pesquisa são necessárias leituras para melhor 

fundamentação e discussão. Assim, para compreensão da pesquisa qualitativa e de campo, na 

qual esta proposta se insere, temos Minayo (2013a; 2013b) e Severino (2007); para 

compreensão de conceitos de leitura e a sua importância para o desenvolvimento da formação 

humana, temos Baldi (2010), Freire (1989) e Proença Filho (2017); para compreensão de 

estudos literários, temos Cosson (2006) e Meireles (2010); e para gêneros do discurso na escola, 

temos Brandão (2011). 
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3 METODOLOGIA  

De natureza quantitativo/qualitativa, tem como principal objetivo analisar, por meio dos 

dados obtidos, identificar o perfil literário dos alunos do 4º ano do IFRN/ Campus Santa Cruz. 

Os dados serão obtidos através de questionário produzidos pelos pesquisadores (constituído por 

questões fechadas) aplicado aos alunos.   

     Após a obtenção de dados, analisaremos, produziremos gráficos e discutiremos, a 

fim de elaborarmos um documento com todos os dados analisados qualitativamente, a fim de 

responder nossas questões de pesquisa e nossos objetivos. Ao final, depois da conclusão das 

análises, esperamos produzir um relatório a ser socializado com a gestão e os professores do 

Campus para que assim possamos discutir estratégias que possam a proporcionar maia práticas 

de leitura literária na escola. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados refletidos nos dados  obtidos  no  questionário  sobre  o  perfil  leitor 

demostram que 60% dos alunos responderam que possuíam o hábito, 38% responderam 

que possuía o hábito apenas somente quando era necessário e 2% respondeu que não 

possui esse hábito. Com relação às preferências de leitura, os respondentes demonstraram 

maior interesse em livros (42%), apostilas e livros didáticos (21%) e em ler a Bíblia 

(16%). Além disso, sobre o costume de ler por prazer, apenas 40% dos respondentes 

anunciaram que liam por prazer, assim como outros 40% anunciaram que somente na 

maioria das vezes liam por prazer, 12% respondeu que não lia por prazer. 

Quanto à quantidade de livros lidos, por espontânea vontade, durante o Ensino 

Médio, a maior parte dos alunos respondeu que havia lido 4 livros ou mais, 

correspondendo a 61% das respostas. Esse percentual cai para 16% na alternativa “3 

livros”. E dentre os gêneros mais queridos pelos alunos do IFRN Campus Santa Cruz, 

temos o romance (19%), a comédia (12%), o drama e os quadrinhos (ambos com 11%). 

Sobre a leitura da obra, 77% dos alunos preferem a leitura através de livro físico, 

enquanto 23% não tem preferência entre livro físico ou digital. Ninguém possui 

preferência por livro digital. A respeito da preferência de lugar para realizar a leitura, a 
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maioria dos alunos, correspondendo a 44% dos respondentes demonstrou preferência por 

lugares tranquilos. 32% afirmou preferir o próprio quarto, para a leitura. Em contraste, 

14% não demonstrou preferência alguma. 

Quando indagamos sobre quem os incentiva a ler, os amigos demonstraram ser os 

maiores incentivadores desses alunos, correspondendo a 29% das respostas. 29% 

respondeu que os professores foram os principais incentivadores, e também nesse cenário, 

os pais aparecerem, em 10% das respostas. 

Ao serem questionados sobre o que mais os impedia de praticar a leitura, o que 

mais indicaram foi a falta de organização do próprio tempo, correspondendo a 51% das 

respostas. Em seguida, veio a falta de interesse, fator indicado por 24% dos alunos. 16% 

ainda apontou a falta de acesso aos livros. E quando questionamos, sobre as dificuldades 

na hora de ler, a maioria dos alunos (52%) demonstrou não ter dificuldade alguma. 22% 

apontou a falta de concentração e 18% mostrou que precisa repetir a leitura. 

Os alunos foram também foram questionados se eram incentivados a ler pelo 

professor(a) de Língua Portuguesa. A maioria (68%) afirmou que sim. 23% afirmou que 

sempre e 9% afirmou que somente às vezes. Na questão 17 do questionário buscava-se 

saber se no IFRN havia algum programa de incentivo à leitura. 46% dos alunos 

responderam que sim, 33% respondeu que desconhece e 21% respondeu que não. 

Além disso, na questão 19 procurava-se saber o ponto de vista dos alunos sobre a 

infraestrutura da biblioteca da escola, 74% afirmou ser ótima, 23% afirmou ser boa e 3% 

apontou como regular. Por fim, a última questão tinha como objetivo saber qual a opinião 

dos alunos sobre o acervo da biblioteca da escola. 51% indicou que há uma grande 

variedade, 16% apontou que os livros são bons e 14% apontou falta de livros. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 200 PALAVRAS) 

É evidente a  necessidade  de  se  implementar  no IFRN  uma  metodologia  que 

verdadeiramente vise o trabalho com a leitura em sua acepção plena. O professor deve refletir 

sobre sua prática e buscar procedimentos diferenciados para exercer o papel de guia, construir 

andaimes, auxiliar o  aluno  a  adquirir  hábitos  de  leitura  e  de  aprender  a  aprender.   
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As  reflexões  apresentadas a partir da análise dos dados obtidos com a aplicação do 

questionário, ainda embrionárias, revelam a necessidade de inserção de projetos e programas 

que que favoreçam práticas de leituras literárias dentro do IFRN e, consequentemente, a 

formação humana integral dos jovens da região do Trairi/RN onde está localizado o Campus 

Santa Cruz. 

Percebemos, então, a relevância do nosso estudo, e que as reflexões advindas da análise 

dos dados são frutíferos para a construção de um debate entre os professores da área que 

caminhem na direção da efetivação da  prática  de leitura  em  sala  de  aula  nas  turmas  de 

Informática,  Mecânica,  Refrigeração  e  Climatização  no  Campus  Santa  Cruz.   
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ENTRE VERSOS E DESEJOS: MOTIVOS DA POESIA DE DIVA CUNHA 

Cássia de Fátima Matos dos Santos 1; Dalva Caroline de Araújo Batista2;  

Júlia  Beatriz da Silva Fernandes3 

1,2,3 IFRN – Campus Avançado Lajes 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística.  

RESUMO 

O projeto de pesquisa “Entre versos e desejos: motivos da poesia de Diva Cunha” tem como 

objetivo geral investigar, por meio da análise de suas formas e temas, o projeto poético dessa 

escritora potiguar. A obra a ser investigada é o livro Resina (2009), que reúne parte de sua produção 

poética anterior (Coração de Lata, 1996; A palavra estampada, 1993; Canto de página, 1986). Do 

conjunto da obra, será feita uma seleção de poemas com o fim de se promover o exercício analítico-

interpretativo da poesia, apoiado no percurso “comentário, análise e interpretação” (CANDIDO, 

2006). No processo analítico, a perspectiva comparativista será utilizada para estabelecer relações 

tanto entre os poemas da autora quanto com poemas de outros autores. Teoricamente, ancora-se no 

estudo sobre a lírica moderna, especialmente sobre a composição do poema, por meio de alguns 

textos clássicos de autores como Staiger (1972); Chklovski (1978); Paz (1990) e Candido (2006). 

Espera-se com este projeto, por um lado, compreender melhor a gênese da produção poética da 

autora, ao esclarecer suas formas e temas e, por outro, contribuir para a fortuna crítica sobre sua 

poesia no cenário da Literatura potiguar.  

PALAVRAS-CHAVE: Forma poética. Lirismo. Poesia potiguar. Resina. Diva Cunha. 

ABSTRACT 

The research project “Between verses and desires: motives of Diva Cunha's poetry” aims to 

investigate, through the analysis of its forms and themes, the poetic project of this Potiguar 

writer. The work to be investigated is the book Resina (2009), which brings together part of 

his previous poetic production (Coração de Lata, 1996; The word stamped, 1993; Corner of 

page, 1986). From the whole of the work, a selection of poems will be made in order to 

promote the analytical-interpretative exercise of poetry. In the analytical process, the 

comparative perspective will be used to establish relationships between both the author's 

poems and those of other authors. Theoretically, it is anchored in the study of modern lyric, 

especially the composition of the poem, through some classic texts by authors such as Staiger 

(1972); Chklovski (1978); Paz (1990) and Candido (2006). It is hoped with this project, on 

the one hand, to better understand the genesis of the author's poetic production, by clarifying 
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its forms and themes and, on the other, contributing to the 

critical fortune about her poetry in the Potiguar Literature 

scenery. 

1. INTRODUÇÃO 

Este projeto busca, no âmbito do grupo de pesquisa ao qual se vincula (Núcleo de 

Estudos em Literatura e Cultura Potiguar) e das pesquisas já realizadas acerca da literatura 

produzida no Rio Grande do Norte, estudar a poesia produzida pela escritora potiguar Diva 

Cunha.  A forma e os conteúdos de sua poética transfiguram imagens literárias sob o olhar 

feminino, revelando o seu cotidiano por meio de uma linguagem sofisticada, por vezes 

metalinguística, cujo alcance exige do leitor um exercício pendular de interpretação: a face 

linguística do poema e a profundidade dos sentidos da palavra. 

Diva Maria Cunha Pereira de Macedo é natalense, nascida em 10 de dezembro de 

1947. Foi professora de Literatura portuguesa da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte e da Universidade Potiguar (UNP). Sua primeira publicação foi um ensaio resultado de 

sua pesquisa de Mestrado, Dom Sebastião: a metáfora de uma espera (1979). Publicou 

posteriormente várias obras sobre a Literatura do Rio Grande do Norte, dentre elas, uma das 

mais significativas sobre a historiografia literária potiguar, em parceria com Constância Lima 

Duarte, Literatura do Rio Grande do Norte: antologia (2001). Como poeta, Diva nos 

disponibiliza uma obra que vem se avolumando sem pressa, mas cuja densidade desafia o 

leitor a penetrar com igual vagar em seus versos, a fim de compreender os motivos de sua 

lírica. Iniciou suas publicações poéticas com o livro Canto de Página (1986), seguindo-se 

Palavra Estampada (1993), Coração de Lata (1996), Armadilha de Vidro (2005), Rio de 

Grande Sol (2007), em parceria com Marize Castro, e Resina (2009). Mais recentemente, em 

2017, publicou Dádiva, pela editora UNA.   Com este projeto de pesquisa pretende-se 

aprofundar o conhecimento sobre a obra da poeta Diva Cunha, por meio da leitura e análise de 

seus poemas, bem como apresentar o conjunto da produção às estudantes participantes do 

projeto e promover a iniciação à pesquisa em Literatura no campo da poesia potiguar. 
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1. 2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Na obra O estudo analítico do poema (2006), Antonio Candido infere que o     

exercício de análise poética mais apropriado, divide-se em três ciclos: o comentário, a análise 

e a interpretação. Qualquer movimento envolto do poema deve volver-se em um comentário 

analítico e em uma análise interpretativa, com ambos se confirmando e se reforçando.  

Candido (2006) ainda reforça que uma análise mais íntegra do poema deve iniciar-se pelo 

comentário, o qual é o levantamento de dados externos à emoção poética, em principal dados 

históricos e filológicos; a partir desse passo, vai-se aos aspectos interpretativos, fazendo-se 

um “levantamento analítico dos elementos internos do poema” (CANDIDO, 2006, p.29), 

caracterizando a análise propriamente dita. Analisar interpretando é o método mais efetivo de 

se estudar o poema, findando na análise global do texto. De acordo com o crítico: 

Análise e interpretação representam os dois momentos fundamentais do estudo do 

texto, isto é, os que poderiam chamar respectivamente o “momento da parte” e o 

“momento do todo”, completando o círculo hermenêutico ou interpretativo, que 

consiste em entender o todo pela parte e a parte pelo todo, a síntese pela análise e a 

análise pela síntese. (2006a, p.29) 

Já de acordo com Goldstein (2003), começar a se analisar o poema partindo pelos 

aspectos mais palpáveis dele, aqueles que saltam aos olhos ou aos ouvidos, torna a análise 

algo menos complexo. À vista disso, é preciso estabelecer relações entre os múltiplos aspectos 

do texto para interpretá-lo. Por isso se diz que o discurso literário é um discurso particular, em 

que a escolha e o ajuste das palavras se fazem não apenas pela definição, mas também por 

outros discernimentos, um dos quais, o sonoro. Isto resulta num certo grau de tensão ou 

ambiguidade, que o texto literário produz, além da pluralidade de sentidos. Por fim, é preciso 

ressaltar um princípio teórico-metodológico adotado nessa pesquisa, que é a compreensão de 

que o texto literário, neste caso o poema, é quem sugere ao analista literário quais as linhas de 

seu trabalho. Esse ponto de partida é complementado com as "técnicas" de análise. Logo, os 

conteúdos e a forma da poesia de Diva Cunha é, em última instância, quem demandarão os 

vieses teóricos de sua investigação, a fim de que compreendamos, com mais vagar e 

concentração, os seus motivos. 
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3. METODOLOGIA 

Esta pesquisa caracteriza-se como bibliográfica e interpretativista, uma vez que 

procura investigar aspectos da composição poética de Diva Cunha para melhor compreender o 

seu estilo literário, identificando as singularidades de sua criação. A seguir, traçam-se as 

etapas sequenciadas do trabalho de pesquisa: 

1ª etapa:  Introdução à historiografia literária do Rio Grande do Norte, por meio do estudo de 

textos teóricos; 2ª etapa: Conhecimento sobre a lírica moderna, especialmente sobre a 

composição do poema, procurando compreender a formação do gênero ao longo do tempo, 

por meio do estudo de alguns textos clássicos (STAIGER, 1972; CHKLOVSKI, 1978; PAZ, 

1990;); Introdução ao método analítico do poema (GOLDSTEIN, 2003; CANDIDO, 2006) 

3ª etapa: Revisão de literatura por meio da leitura de artigos publicados sobre a poesia de 

Diva Cunha, considerando a coerência com a perspectiva teórico-metodológica adotada; 

estudo sobre a biobibliografia da poeta Diva Cunha: leitura dos seus livros, fazendo-se um 

mapeamento sobre a dimensão quantitativa da produção poética da escritora. 4ª etapa: 

Categorização e análise dos poemas selecionados. Nessa etapa, pretende-se realizar a 

categorização e análise de um conjunto de poemas selecionados na etapa antecedente, 

organizando em categorias e/ou temas, a fim de identificar e analisar os temas recorrentes que 

motivam a autora. 5ª etapa: Divulgação da pesquisa. Uma meta importante nesse percurso é a 

produção de ensaios e/ ou artigos científicos, a fim de divulgar o trabalho por meio da 

apresentação e publicação em eventos científicos, publicação em revistas e em capítulos de 

livros. 

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a pesquisa, busca-se alcançar a compreensão das singularidades da poética produzida por Diva 

Cunha por meio de uma visão global de seu projeto poético e contribuir para a fortuna crítica da 

obra da autora, compreendida como parte da produção literária potiguar. A partir disto, serão 

produzidos artigos científicos e ensaios discutindo os resultados do projeto para a apresentação em 

eventos dentro e fora do IFRN. Os resultados também serão socializados na semana pedagógica 

com os docentes do Campus Avançado Lajes.   
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, a pesquisa visa a proporcionar aos discentes pesquisadores um contato, por meio 

da leitura analítica, com a obra poética de Diva Cunha, a fim de investigar os motivos de sua lírica. 

Reconhece-se, por meio da poesia dessa autora, a riqueza da literatura potiguar expressa em 

motivos como: a condição da mulher fortemente abordada pela autora, em tom crítico e feminista; a 

cidade tematizada como uma vivência que se incorpora ao indivíduo, num entrelaçamento entre 

sujeito e urbe; e a passagem do tempo, especialmente em seu último livro Dávida (2017).  
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SOBRE O SER FEMININO E AS POLÊMICAS ABERTAS E 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar as conjunturas sociais construídas a partir da série 

Anne With An E, tendo como foco o estudo das polêmicas abertas e veladas contidas nas 

práticas discursivas das personagens, e de que forma essas polêmicas contribuem para fazer 

submergir reflexões sobre gênero, sexualidade, racismo e conservadorismo. Tais discussões 

sustentam-se na contemporaneidade exatamente por sua atemporalidade, à medida que rompem 

as limitações do tempo e fazem submergir a experiência de identificação e apropriação do 

discurso verbal ou não-verbal pelo leitor e observador. Este estudo fundamenta-se nas teorias 

linguísticas do filósofo russo Mikhail Bakhtin, de alteridade, dialética e sobretudo das 

polêmicas abertas e veladas, sendo uma investigação qualitativa- interpretativa, situada no 

campo da Linguística Aplicada.  

PALAVRAS-CHAVE: Anne With An E. Polêmica Aberta. Polêmica Velada. Práticas 

discursivas. Mikhail Bakhtin. 

ABSTRACT 

The present work intends to analyze the social conjunctures constructed from the series 

Anne With An E, focusing on the study of the open and veiled polemics contained in the 

discursive practices of the characters, and how these controversies contribute to submerge 

reflections on gender, sexuality, racism and conservatism. Such discussions are based on 

contemporaneity precisely because of their timelessness, as they break the limitations of time 

and submerge the experience of identification and appropriation of verbal or non-verbal 
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discourse by the reader and observer. This study is based on the linguistic theories of the 

Russian philosopher Mikhail Bakhtin, of alterity, dialectic and above all of open and veiled 

polemics, being a qualitative-interpretative research, situated in the field of Applied Linguistics. 

KEYWORDS: Anne With An E. Open Controversy. Related Posts. Discursive practices. 

Mikhail Bakhtin. 

 INTRODUÇÃO  

As representações literárias e cinematográficas são importantes veículos de ideias que 

podem contribuir para a formação de novos pensamentos e valores. Nesse sentido, o romance 

Anne de Green Gables (1908), da escritora canadense L. M. Montgomery, trouxe importantes 

mudanças de perspectivas e revoluções sociais, culminando na conquista de direitos humanos 

para os grupos mais oprimidos. Através desse livro, a autora traz importantes reflexões para os 

movimentos que ocorriam em sua época e que ainda se fazem pertinentes na atualidade devido 

à sua atemporalidade. 

As adaptações de livros para séries de TV e para plataformas online permite abrangê-

los para um maior público, uma vez que, na conjuntura contemporânea, o acesso às mídias 

digitais está intrinsecamente ligado à vida das pessoas. Reconhecendo a importância do livro 

de Montgomery, surge a série Anne With An E, a qual retrata a vida de uma garota órfã, 

ambientada no século XIX, em uma fazenda na cidade fictícia de Avonlea, mas que repete 

discursos existentes na realidade por meio do conservadorismo exacerbado dos seus habitantes 

e da falta de discussão e ampliação das ideias, fazendo-se perceber a existência de polêmicas 

discursivas tanto nos discursos verbais quanto não verbais. 

Portanto, o presente trabalho pretende analisar as conjunturas sociais construídas a partir 

da série Anne With An E, com embasamento nas polêmicas abertas e veladas contidas nas 

práticas discursivas das personagens, e como tais polêmicas colaboram para camuflar reflexões 

sobre gênero, sexualidade, racismo e conservadorismo. 
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 REFERENCIAL TEÓRICO 

Entende-se por Polêmicas Abertas e Veladas como ocorrências discursivas que 

evidenciam posicionamentos sócio-ideologicamente situados. Assim, Bakhtin (2010b) 

percebeu algumas discordâncias que o motivaram a demarcar os discursos em polêmica aberta 

e velada. Neste caso, não é possível estabelecer uma única polêmica discursiva para a fala do 

sujeito. 

A alteridade parte do pressuposto de que todo ser humano social mantém alguma relação 

de dependência com o outro. Logo, a existência do “eu” só ocorre mediante o contato com o 

que é externo. Para Bakhtin, é nessa relação que os indivíduos se constituem, e, a partir desse 

momento, ele se altera constantemente. Dessa maneira, a alteridade é fundamento da identidade. 

Isso leva à reflexão de que o processo de construção da identidade do sujeito se elabora a partir 

de relações dialógicas e valorativas com outros sujeitos (BRAIT, 2017). 

A dialética é o processo de interação do Eu com o Outro, sendo necessária a existência 

deste para que haja a existência do indivíduo. Portanto, as concepções que são construídas em 

torno dos seres humanos parte de algo maior, pois não depende só de si, mas também da 

sociedade que o cerca, dos valores que ela produz e de como isso é assimilado (SANTOS, 

2015). 

 METODOLOGIA 

Este estudo analisa a série Anne With An E, considerando as práticas discursivas das 

personagens, as quais insurgem discussões sobre gênero, sexualidade, racismo e 

conservadorismo. Para tal, sustenta-se nos conceitos Bakhtinianos de polêmica aberta e velada, 

alteridade e dialética. No que se refere à natureza da pesquisa, o corpus em questão se 

caracteriza como qualitativo- interpretativo, já que se preocupa com a interpretação do 

fenômeno, no caso, dos discursos, não tomando os dados como objetos inertes ou neutros, mas 

complexos. A investigação se situa no campo da Linguística Aplicada. 

Após assistir a série foram levantadas problemáticas para suscitar o desenvolvimento 

das discussões em torno dos discursos verbais e não verbais desenvolvidos por essa produção 

estética, permitindo também estabelecer um paralelo entre o fictício e a realidade. Dentre essas 
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questões, pode-se citar: como as polêmicas abertas e veladas são trabalhadas no decorrer da 

série; quais elementos revelam concepções machistas e conservadoras em torno da mulher; 

como o racismo aparece na série; e como suas abordagens refletem paradigmas reais, retratando 

temas pouco convencionais para a época e que ainda não são amplamente abarcados pelo 

contexto deste século, no qual a série foi exposta. 

 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Anne with an E é uma série que foge aos padrões quanto à temática retratada 

normalmente em obras de época. A série é progressista e, apesar de se passar no século XIX, 

trata de temas pouco convencionais para a época, como racismo, homossexualidade e 

feminismo, mostrando que não é preciso obrigatoriamente chocar para discutir sobre polêmicas. 

Tradicionalmente, a identidade feminina é constituída a partir de sua relação de 

dependência com o outro, majoritariamente representado pelo sujeito masculino, produzindo 

assim uma imagem de sujeito subordinado, frágil e recatado (OLIVEIRA; FARIAS, 2017). 

Anne age como modificadora desse cenário ao se mostrar como uma garota fora dos padrões 

de beleza e comportamentais das outras da série: tem cabelos ruivos, sardas, e foge ao recato 

ao se expressar em seu vocabulário sempre denso e extravasado; o que a leva a estar sempre 

questionando sobre comportamentos dos outros moradores de Avonlea. 

Há também personagens secundários importantes que contribuem para a discussão 

dessas polêmicas, como a professora Miss. Stacey, que chega à fazenda para substituir um 

professor homem e traz novos métodos de ensino. Miss Stacey sofre o preconceito de ser uma 

mulher atraente e jovem viúva que optou por não se casar novamente. Isso, associado a uma 

série de outros fatores, culminou em diversos preconceitos sofridos por ela, alguns bem 

explícitos (polêmica aberta), e outros mais camuflados (polêmica velada). 

Outro assunto abordado é o racismo e a homofobia. Na série, há um personagem negro, 

Bash, o qual sofre racismo em Avonlea. Em uma das cenas, ele é repreendido abertamente de 

entrar em um trem por causa da sua cor, e o funcionário que o repreendeu era também um 

homem negro. A homofobia é retratada no personagem de Cole, um garoto que se sente 

deslocado em seu sexo biológico e apresenta características femininas, enfrentando, por isso, 

tanto polêmicas abertas, como na cena em que o colega de classe destrói suas obras, quanto 
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polêmicas veladas, retratadas principalmente pelas punições (aparentemente sem explicação) 

que o professor aplicava no garoto. 

As representações das polêmicas discursivas ficam evidentes em cada um dos episódios 

da série. Os diversos aspectos sociais retratados na trama são meros instrumentos de reflexão 

que comprovam a atemporalidade de tais práticas, fazendo-se perceber que ações como essas 

estão presentes ainda hoje, no cotidiano.  

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir das polêmicas abertas e veladas decorridas na série  Anne With An E, utilizando 

os conceitos das teorias de Bakhtin, foi possível investigar sobre aspectos relacionados a 

sexualidade, racismo, machismo e conservadorismo e os discursos sociais enveredados em 

torno disso e que se mantêm na conjuntura atual. Diante do exposto, entende-se que as vozes 

atrás das personagens da série são vozes de um passado que ainda está presente em nossa 

sociedade, pois os sujeitos transportam una formação discursiva dirigida por valores e desejos 

sociais, que envolve o falar e atuar dos sujeitos nos diferentes âmbitos sociais. Assim, foi 

possível também expandir a discussão acerca de temas tão pertinentes ao progresso social como 

os que foram abordados neste estudo. 
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E MÍDIA: PROPAGANDA POLÍTICA E MANIPULAÇÃO 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo estudar a noção de “Revolução na arte da democracia”, 

denominada por Walter Lippmann, concomitante à análise da obra A Revolução dos Bichos, de 

George Orwell. A pesquisa se insere na Linguística Gerativa, tem como metodologia a pesquisa 

qualitativa e para o embasamento teórico será utilizado a obra Mídia: Propaganda Política e 

Manipulação, de Noam Chomsky. Nela, Chomsky (2014) define o cenário democrático como 

um regime em que poucos mandam em muitos, por isso, expressões como “Classe 

Especializada” e “Rebanho Desorientado”, cunhadas pelo autor Walter Lippmann, serão 

utilizadas para a tentativa de compreensão do comportamento dos bichos da Granja Solar. Por 

conseguinte, permanece evidente o debate sobre o pensamento da classe especializada de que a 

população precisa ser guiada, pois é simplesmente estúpida para ser guiada sozinha. A partir 

dos gêneros utilizados para a construção da pesquisa, o estudo da “revolução na arte da 

democracia” reflete seu caráter vislumbrante de uma democracia reduzida aos interesses de uma 

pequena parcela da sociedade. 

PALAVRAS-CHAVE: Revolução na arte da democracia. Revolução dos Bichos. Mídia: 

Propaganda Política e Manipulação. Noam Chomsky. Walter Lippmann. 

 

ABSTRACT 

This work aims to study about the revolution in the art of democracy concomitant to the 

analysis of the work Animal Farm Author's book Noam Chomsky, entitled Media: Political 
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Propaganda and Manipulation, will be used for the foundation of the study. Chomsky (2014) 

defines our democratic setting as a regime in which few send in many. Therefore, expressions 

such as "Specialized Class" and "Disoriented Flock", coined by the author Walter Lippmann, 

will be used to try to understand the behavior of the bugs of the Solar Farm. The research is 

inserted in Gerative Linguistics and has as methodology the qualitative research. Hence, 

remains self-evident the debate over the thinking of the specialized class that the population 

needs be guided, for it is simply stupid to be guided by itself. From the genders used to construct 

the research, the study of the revolution in the art of democracy reflects its glimpsing character 

of a democracy reduced to the interests of a small portion of society. 

KEYWORDS: Revolution in the art of democracy. Animal Farm. Media: Political Propaganda 

and Manipulation. Noam Chomsky. Walter Lippmann. 

1 INTRODUÇÃO  

A democracia é um sistema de organização política em que o povo detém o poder de 

escolha. Até se chegar nessa definição, o poder de escolha do povo passou e/ou passa por uma 

série de transformações e questionamentos na sociedade. Na Grécia Antiga, esse poder era 

concentrado nas mãos dos cidadãos — homens livres, maiores de 18 anos e nascidos na Grécia 

—. Não obstante, mesmo em meio a todos os avanços conquistados, ainda não podemos 

afirmar que a democracia representa o sistema de governo de todos, tampouco da maioria. 

Publicado em 1945 pelo autor George Orwell, A Revolução dos Bichos, um dos 

maiores clássicos da literatura mundial, é percebido pela comunidade literária da época como 

uma grande crítica à ditadura stalinista. O autor descreve um cenário de exploração vivido 

pelos animais. Mais adiante, os animais da Granja Solar rebelam-se contra os humanos, seus 

exploradores, e tomam posse da fazenda. Então, é instituído um novo sistema, “justo e 

igualitário”, tendo como slogan “Quatro pernas bom, duas pernas ruim”. Apesar disso, uma 

grande reviravolta acontece. Diante dessa reviravolta, o estudo da “revolução na arte da 

democracia” ganha maior significado, pois entende-se que a população precisa ser guiada, 

pois é simplesmente estúpida para ser guiada sozinha.  

Dessa forma, expressões como “Classe Especializada” (2014) e “Rebanho 

Desorientado” (2014) são extremamente importantes para o processo de compreensão desse 
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comportamento. Dessa maneira, o presente trabalho pretende estudar a “revolução na arte da 

democracia” por intermédio das obras Revolução dos Bichos e Mídia: Propaganda Política 

e Manipulação. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Chomsky (2014) afirma que nosso cenário democrático atual é entendido como um 

regime em que poucos mandam em muitos. Assim, impera-se o pensamento de que temos 

que domesticar o rebanho desorientado, impedir que ele arrase, pisoteie e destrua as coisas 

(CHOMSKY, 2014, p. 9). Para Vitral (1992), a Linguística Gerativa, elaborada por Noam 

Chosmky, vai se ocupar, privilegiadamente, da sintaxe das línguas, mas não é a sintaxe das 

línguas seu objeto de estudo, ela é na verdade uma teoria sobre mecanismos inatos (VITRAL, 

1992, p. 71). 

Conforme Lippmann (2014 apud CHOSMSKY, 2014), numa democracia que 

funciona adequadamente existem duas classes de cidadãos 

 

Em primeiro lugar, existe a classe de cidadãos que têm de assumir um papel ativo 

na gestão dos assuntos de interesse público. Essa é a classe especializada. Aqueles 

outros, que estão fora do pequeno grupo, a grande maioria da população, são o que 

Lippmann chamava de rebanho desorientado. (p. 8) 

 

Nessa perspectiva, Lippmann (2014 apud CHOSMSKY, 2014), afirma que existem 

duas “funções” numa democracia: a “classe especializada”, em que os homens assumem a 

função executiva, e o “rebanho desorientado”, que também tem função na democracia, que 

é a de “espectador” e não de participante da ação. 

3 METODOLOGIA  

Este trabalho está inserido no âmbito da Linguística Gerativa, uma área apreciada 

por grande parte na comunidade linguista do mundo. A Linguística Gerativa, ou 

Gerativismo, é baseada na teoria de que todo ser humano é portador de uma habilidade 

(dispositivo cerebral) que o pré-qualifica para a produção da linguagem (DA SILVA; DOS 

REIS; AFONSO, 2013, p. 1). Seguindo essa perspectiva, este projeto sustenta-se na tentativa 
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de compreensão da linguagem literária que constrói o universo imaginário ficcional da obra 

A Revolução dos Bichos.  

Para Castro (2019), os textos literários não possuem compromisso com a 

transparência e, por esse motivo, muitas vezes demandam um maior senso estético e maior 

capacidade de analisar e interpretar esse tipo de discurso. Assim, opta-se por uma 

investigação mediante à pesquisa etnográfica, construindo uma abordagem qualitativa 

dentro do estudo — aqui, modelos e teorias são explicados indutivamente —, a partir da 

compreensão dos significados que os sujeitos, participantes, atribuem aos eventos estudados 

(GODOY, 1995, p. 9). Com isso, resolvemos alinhar os conhecimentos de Chomsky (2014) 

sobre o indivíduo e sua natureza à tentativa de compreensão do comportamento dos animais 

da Granja Solar, traçando um paralelo entre os comportamentos antidemocráticos dos 

animais e algumas ações humanas observadas atualmente. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A partir da análise da obra, torna-se nítido que os conceitos adotados para o estudo 

da revolução na arte da democracia aplicam-se à tentativa de compreensão do 

comportamento dos animais da fazenda. É possível identificar, ao longo da narrativa, ações 

praticadas pelos animais que denunciam comportamentos antidemocráticos apresentados por 

Chomsky (2014). Assim, destaca-se o paralelismo existente entre o mundo ficcional da obra 

literária e determinadas ações humanas cotidianas.  

De tal modo, o que acontece hoje no mundo, principalmente nos países 

subdesenvolvidos, é muito semelhante ao que aconteceu na América durante o processo de 

colonização, em que os colonos realizavam expedições pelo continente a fim de apropriar-

se de suas riquezas e aproveitar-se da “fragilidade” dos povos Ameríndios. Todavia, destaca-

se não somente a exploração das riquezas no continente, mas o modo com que os europeus 

julgavam ser superiores a essas populações.  

Chomsky (2014) fala sobre falsificação da história e Orwell (2012), igualmente, 

apresenta essa falsificação da história através da narrativa do processo de articulação da 

revolução dos bichos. É construída uma história da conquista dos bichos que, 

posteriormente, é desfeita pouco a pouco pelos porcos. Quando os porcos assumem a 
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administração da fazenda, passam a comandar e a distribuir as tarefas entre os bichos. Nesse 

percurso, eles começam a manipular o comportamento dos outros animais. O medo de que 

os humanos retomem o controle da fazenda faz com que os bichos obedeçam às ordens dos 

porcos sem questioná-los. Eles passam a propagar entre os bichos que, quando eles resolvem 

atacar e destruir alguém, na verdade, estão protegendo-se de agressores e monstros perigosos 

(CHOMSKY, 2014. p. 17). 

Os porcos passam a produzir suas próprias verdades, modificar a história da 

revolução e criar ilusões necessárias para manter os animais nos trilhos (CHOMSKY, 2014. 

p. 10). Chomsky (2014) argumenta esse comportamento dizendo que as pessoas que têm o 

poder de verdade são as donas da sociedade. 

Logo, percebe-se que existe uma disparidade entre os interesses das classes, pois 

enquanto uma classe luta por igualdade, a outra luta para permanecer no poder. É observado 

que a classe que detém o poder é acometida pelo sentimento da classe especializada. Assim, 

precisa-se de algo que domestique o rebanho desorientado para que a classe especializada 

permaneça no poder, e esse algo é a nova revolução na arte da democracia: a produção do 

consenso (CHOMSKY, 2014, p. 9). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir do estudo sobre a “revolução na arte da democracia” concomitante à análise 

da obra A Revolução dos Bichos e dos conceitos de “Classe Especializada” e “Rebanho 

Desorientado”, percebe-se que a democracia vem sofrendo com os abusos ilegais de poder. 

Uma pequena parcela da sociedade, a Classe Especializada, atém-se ao poder e, com isso, 

exerce influência sobre a grande massa, o Rebanho Desorientado. Dentro dessa perspectiva, 

é evidente a importância desta pesquisa para a construção do senso crítico dos leitores, por 

alertá-los sobre a destruição dos ideais de igualdade e sua deturpação por governos 

totalitários. De tal modo, permitiu-se ampliar os conhecimentos sobre a Linguística Gerativa, 

além de apresentar a discussão acerca da “revolução na arte da democracia” e proporcionar 

aos leitores um maior entendimento sobre a problemática. 
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Até onde é inconsciente nossa predileção pelos anti-heróis? Dialogismo e 
inconsciente na construção de Walter White da série Breaking Bad. 

Alyson Diego Silva Costa¹, Artur Pereira Batista Silva2 e Juan dos Santos Silva3 
 Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, Letras e Linguística - Linguística. 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo explicar os motivos pelos quais os telespectadores se 
identificam com os anti-heróis em séries de televisão, tendo como base o personagem Walter 
White da série Breaking Bad (2008). Walter é um professor de química exemplar que devido 
um câncer se transforma em Heisenberg, um produtor e traficante de metanfetamina, para 
custear o seu tratamento e garantir o futuro da sua família. A pesquisa se insere no campo da 
Linguística Aplicada, tendo como metodologia a pesquisa qualitativa e como norte as teorias 
da Alteridade Bakhtiniana (2015) e a 2ª Tópica do Aparelho Psíquico, de Sigmund Freud 
(1976). Segundo Freud, a psique do ser humano é dividida em três instâncias: id, ego e 
superego. A forma como os sujeitos se identificam com os anti-heróis em séries está relacionada 
ao id, que é responsável pelo instinto e pela impulsividade. Já de acordo com Bakhtin, os valores 
das práticas sociais se dão através as interações entre os sujeitos, dando significado para as 
diferenças existentes.
 
 

ABSTRACT
This article aims to explain the reasons why viewers identify with anti-heroes in 

television series, based on Walter White's character from Breaking Bad (2008). Walter is an 
exemplary chemistry professor who due to cancer turns into Heisenberg, a methamphetamine 
producer and trafficker, to fund his treatment and secure his family's future. The research is 
inserted in the field of Applied Linguistics, having as methodology the qualitative research and 
as a guideline the theories of Bakhtinian Alterity (2015) and the 2nd Topic of the Psychic 
Apparatus, by Sigmund Freud (1976). According to Freud, the psyche of the human being is 
divided into three instances: id, ego and superego. The way subjects identify with anti-heroes 
in series is related to id, which is responsible for instinct and impulsivity. Already according to 
Bakhtin, the values of social practices are given through interactions between subjects, giving 
meaning to existing differences. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Anti-Heróis. Walter White. Breaking Bad. Bakhtin. Freud. 

KEYWORDS:  Anti heroes. Walter White. Breaking Bad. Bakhtin. Freud. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com o passar do tempo, as séries de televisão foram mudando as características dos seus 

personagens principais, os heróis foram dando lugar aos anti-heróis, que conquistam o público 

já a algumas décadas. Os diretores perceberam que há uma identificação melhor do público 

com os anti-heróis do que havia antes com os heróis, isso porque os telespectadores, em algum 

momento da trama, enxergam nos anti-heróis uma personalidade semelhante à deles. É isso o 

que acontece na série Breaking Bad (2008), produzida por Vince Gilligan, distribuída pela Sony 

Pictures. 

A história gira em torno do professor de química Walter White, um cidadão americano 

que vê a sua vida mudar completamente quando descobre um câncer no pulmão. Com um filho 

com paralisia cerebral, uma esposa grávida, muitas contas para pagar e um tratamento todo pela 

frente, White enxerga uma oportunidade na produção de metafetamina, droga cujo consumo 

estava muito em alta, para se livrar de todos os seus problemas financeiros. Walter se transforma 

então em Heisenberg, codinome adotado para o seu disfarce como produtor e traficante de 

drogas. 

Walter White é considerado por muitos como o melhor e mais impressionante anti-herói 

dos últimos 20 anos, levando a série Breaking Bad a um sucesso inquestionável em todo o 

mundo. A identificação dos telespectadores com o personagem não é por acaso, ele possui 

características e realiza ações específicas que chamam a atenção do público e faz com que a 

audiência enxergue em Walter um pouco das suas próprias atitudes. 

Portanto, o trabalho tem como objetivo identificar quais são as características e atitudes 

dos anti-heróis em séries de televisão, tendo como referência Walter White, que fazem com que 

o público se reconheça nos personagens, de acordo com as teorias da Alteridade Bakhtiniana 

(2015) e a 2ª Tópica do Aparelho Psíquico, de Sigmund Freud (1976). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Na Segunda Tópica do Aparelho Psíquico, Sigmund Freud estabeleceu que o aparelho 

psíquico é um modelo estrutural e dinâmico, onde os elementos têm funções específicas, que 

se interagem e se influenciam. Em “O Ego e o Id”(1976), Freud dividiu a mente em três 

instâncias psíquicas: O Id, o Ego e o Superego. O Id é responsável pelas impulsivas, que não  
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respeitam qualquer regra social pré-estabelecida. Já o Ego, é responsável pelo contato do 

indivíduo com o ambiente em que está inserido, que o faz realizar ações para equilibrar o 

convívio com outras pessoas. O superego, por sua vez, armazena todas as regras sociais pré-

estabelecidas pelos grupos sociais no qual o indivíduo está inserido.   

Em embate com as teorias do Ego e do Superego de Freud, encontra-se a teoria da 

Alteridade Bakhtiniana (2015), que afirma que os indivíduos são influenciados a todo momento 

pelos meios e pelas regras sociais nos quais estão inseridos, ou seja, as pessoas possuirão 

atitudes diferentes e as suas personalidades estarão em constante mudança, pois os seus 

aparelhos psíquicos são resultado de uma série de interações com outras pessoas e grupos 

sociais, sendo essas interações praticáveis ou discursivas.   

3 METODOLOGIA 

Esta pesquisa se insere na Linguística Aplicada, área de estudo interdisciplinar, que 

procura resolver problemas relacionados a linguagem e utilizada pelas pessoas para demonstrar 

seus comportamentos e pensamentos. Ainda nessa área, utilizou-se a pesquisa qualitativa, uma 

análise que não é capaz de medir numericamente, já que envolve sentimentos, percepções e 

comportamentos. Partimos também dos conceitos da alteridade Bakhtiniana, a qual explica que 

o significado surge a partir das diferenças e dos diálogos entre as pessoas. Também utilizamos 

os princípios Psíquicos de Sigmund Freud, que estuda a mente a partir do id, do ego e do 

superego. 

Após assistir a série Breaking Bad, buscamos, tendo como referência Walter Write, 

levantar problemáticas e hipóteses, e comparando-as com as ideias de Bakhtin e Freud mostrar 

o porquê da preferência pelos Anti-heróis. É possível traçar similaridades entre os personagens 

fictícios e a humanidade, baseando-se no comportamento emocional de Walter que o fez tomar 

decisões erradas, causando reconhecimentos particulares nas pessoas que estão assistindo 

acarretando numa idolatria pelo vilão. 

Portanto, este artigo busca formas de explicar a identificação dos telespectadores de 

séries com os anti-heróis, apoiando-se nos princípios da Alteridade Bakhtiniana e na teoria de 

Sigmund Freud, sobre a 2ª Tópica do aparelho Psíquico. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Baseando-se na série Breaking Bad e aplicando as teorias da Alteridade Bakhtiniana e 

a 2º Tópica do Aparelho Psíquico, de Sigmund Freud, foi possível identificar o motivo pelo 

qual as pessoas se identificam com os anti-heróis das séries, fundamentando-se em Walter 

Write. Com isso, percebeu-se que a preferência por esses personagens ocorre pela similaridade 

com a realidade dos telespectadores no cotidiano; São pessoas falhas, que tem dúvidas 

constantes e escolhem um caminho que poderá servir de incentivo para quem assiste. 

Durante a série, o personagem vê a sua vida mudar totalmente, pois descobre um câncer 

no pulmão e que não teria muito tempo de vida. Tendo em vista a sua situação, ele se torna um 

produtor e traficante de metanfetamina, para custear o seu tratamento e garantir o futuro de sua 

família, já que o seu filho sofria de paralisia cerebral. A ideia do personagem foi devido ao 

desespero momentâneo no qual ele estava passando, fazendo com que tomasse medidas que são 

eticamente e moralmente erradas. 

Embasado na teoria de Freud, a mente é dividida em três regiões: o id, o ego e o 

superego. As ações tomadas pelo personagem se encontram no id, uma região de impulsividade 

que surge a partir das interações sociais, buscando a resolução do problema rapidamente até 

infringindo regras sociais. Portanto, se utiliza dos anti-heróis para escapar do mundo real, pois 

já que não passam de ficção, as pessoas não tem responsabilidades pelos atos, o que não quebra 

regras sociais armazenadas no superego.   

Em uma perspectiva bakhtiniana, a qual entra em embate com diversos apontamentos 

da teoria freudiana, ao invés de um Id no qual diversas ações querem se concretizar no mundo 

real mas são impedidas pelo superego, o que se tem é na realidade um embate constante de 

forças. Não vindas do inconsciente, mas das interações entre os sujeitos. São eles, em suas 

práticas sociais/discursivas que constroem os valores e valoram as práticas a partir destes. 

Assim, ego, superego e Id seria as facetas que os sujeitos assumem nas suas práticas sociais. O 

que é atribuído para o Id são as práticas que determinados grupos sociais consideram errada. 

Essas práticas são guardadas no mais profundo dos sujeitos e podem, vir a tona. Ao visualizar 

um personagem que concretiza isso em uma série ou qualquer meio artístico parece atraente 
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para quem observa, não porque quem observa gostaria de fazer igual, mas porque na vida desse 

sujeito tais práticas são tratadas como repugnantes, restando apenas ao mundo da arte  

concretizar essas práticas e torna-las observáveis ao sujeitos por meio da alteridade. Assim, 

Ego, Superego e Id são, na perspectiva bakhtiniana, são apenas metáforas de um construto 

social que não tem nada de dado, mas sim, criado. Os valores que orientam essas três 

nomenclaturas tem sua gênese no circuito dialógico de linguagem. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da análise dos episódios da série Breaking Bad (2008) e de acordo com as 
teorias de Sigmund Freud (1976) e Mikhail Bakhtin (2015), conclui-se que a identificação dos 
telespectadores com os anti-heróis nas séries, em especial em Breaking Bad, pode ser explicada 
pela forma como a psique do ser humano funciona. Walter White, anti-herói e personagem 
principal da série, é um personagem “comum”, que vive uma vida considerada normal, 
monótona, como as das pessoas, e isso, por si só, gera uma identificação do telespectador com 
o personagem, pois identifica características que também são suas. Quando Walter se 
transforma em Heisenberg, um produtor e traficante de metanfetamina, a psique do 
telespectador entra em choque, há uma pergunta no inconsciente: “Devo continuar torcendo por 
esse personagem?”, é ai que entra em ação do id, de acordo com a teoria de Freud (1976), 
fazendo com que continuemos torcendo pelo anti-herói, já que, por se tratar de uma ficção, o 
nosso superego não é afetado. 
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ENSINO DE LÍNGUA ESTRANGEIRA NA ESCOLA PÚBLICA: RELAÇÕES 

ENTRE TECNOLOGIAS, AUTONOMIA E EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA (EPT) 

IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: letras e linguística 

RESUMO 

Neste projeto, objetiva-se mapear a produção do conhecimento científico produzido no 

Brasil na área de Ensino acerca da escola pública. Seu escopo restringe-se ao delineamento das 

investigações realizadas especificamente em ensino de línguas estrangeiras, estabelecendo relações 

entre as tecnologias digitais, a autonomia da aprendizagem e a Educação Profissional e Tecnológica 

(EPT). Baseia-se na fundamentação teórica sobre Ensino de Línguas e Linguística Aplicada para 

discutir métodos e abordagens de ensino de línguas. Metodologicamente, caracteriza-se como uma 

pesquisa de cunho descritivo e exploratório com procedimentos de coleta de dados em periódicos 

qualificados no estrato superior (A1, A2 e B1) na área de Ensino da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES). Os resultados esperados devem ilustrar quadros-

síntese que mapeiem a produção científica sobre o ensino de língua estrangeira na escola pública. 

Os quadros-síntese devem ser discutidos em função da base teórica de modo a contribuir para a 

continuidade do conhecimento e promover a relação entre pesquisa e ensino com as tecnologias 

digitais, a autonomia para aprender e a educação profissional. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Inglês. Educação. Tecnologia. Escola Pública. 

 

ABSTRACT 

This project aims to map the production of scientific knowledge produced in Brazil in the area of 

teaching about the public school. Its scope is restricted to the delineation of investigations carried 

out specifically in foreign language teaching, establishing relationships between digital 
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technologies, learning autonomy and Vocational and Technological Education (VTA). It is based on 

the theoretical foundation on Language Teaching and Applied Linguistics to discuss methods and 

approaches to language teaching. Methodologically, it is characterized as a descriptive and 

exploratory research with data collection procedures in qualified journals in the upper stratum (A1, 

A2 and B1) in the Teaching area of the Higher Education Improvement Coordination (CAPES). 

The expected results should illustrate summary tables that map the scientific production on foreign 

language teaching in the public school. Synthesis tables should be discussed according to the 

theoretical basis in order to contribute to the continuity of knowledge and promote the relationship 

between research and teaching with digital technologies, autonomy to learn and vocational 

education. 

KEYWORDS: Teaching. English. Education. Technology. Public School. 

195 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

1 INTRODUÇÃO (ATÉ 300 PALAVRAS) 

 O ensino na escola pública tem sido objeto de investigação científica com vistas ao 

aperfeiçoamento de métodos e técnicas e à elucidação dos fenômenos emergentes das interações em 

sala de aula (cf. BORBA; ALMEIDA; GRACIAS, 2018). Na área de ensino de línguas na escola 

pública, tem-se investigado temas diversos, a saber: o ensino de inglês para fins específicos em 

cursos técnicos (GUERRA, 2017); o ensino da oralidade em turmas numerosas (SILVA, 2018); o 

ensino do gênero textual relatório de aula prática (PINTO; LIMA, 2018); o ensino para os 

multiletramentos na educação profissional (REIS; LIMA, 2018); o ensino de gramática e 

vocabulário através de aplicativos de smartphone (SOARES, 2018); entre outros.  

 Este projeto se insere na senda das investigações prévias com o objetivo geral de mapear a 

produção do conhecimento científico produzido no Brasil na área de Ensino acerca da escola 

pública. De forma específica, restringe-se ao delineamento das investigações realizadas 

especificamente em ensino de línguas estrangeiras, estabelecendo relações entre as tecnologias 

digitais, a autonomia da aprendizagem e a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Assim, 

busca-se responder à seguinte questão norteadora: que relações as pesquisas em ensino de línguas 

estrangeiras mantém com as tecnologias digitais, a autonomia da aprendizagem e a EPT? 

 Para a realização do estudo de cunho descritivo e exploratório serão analisados artigos 

publicados em periódicos qualificados no estrato superior (A1, A2 e B1) na área de Ensino da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Nível Superior (CAPES). Os dados serão confrontados com as 

escolhas teóricas que preconizam métodos e abordagens para o ensino de línguas, resultando na 

elaboração de quadros-síntese que mapeiem a produção científica sobre o ensino de línguas na 

escola pública no Brasil. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO (ATÉ 200 PALAVRAS) 

O ensino de línguas estrangeiras em uma perspectiva comunicativa tem sido discutido no 

Brasil há décadas. Almeida Filho (1993) discute a operação global de ensino de língua estrangeira, 

cuja oferta na escola pública é alvo de críticas ao longo da história, por não oportunizar aos alunos o 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para interações básicas. Para o autor, a 

reflexão sobre a prática de ensino é fundamental. Uma das formas para alcançar uma reflexão 
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pertinente seria através da pesquisa sobre métodos e abordagens resultante do registro sistemático 

da prática de ensino do professor. 

Oliveira (2014) apresenta um mapeamento histórico dos métodos de ensino de inglês no 

Brasil. Dentro das abordagens comunicativas, evidenciam-se a abordagem natural, a abordagem 

comunicativa, a baseada em tarefas, a abordagem lexical e a abordagem comunicativa intercultural. 

Com suas particularidades, considera-se, uma contemporaneidade com métodos ecléticos. 

Em uma perspectiva internacional, a literatura em língua inglesa sobre o ensino de línguas 

estrangeiras tem mantido a tradição de registrar métodos e abordagens (RICHARDS; RODGERS, 

2001; LARSEN-FREEMAN; ANDERSON, 2011; CELCE-MURCIA; BRINTON; SNOW, 2014; 

BROWN, 2015). Nesse escopo, além de uma perspectiva de descrição histórica, os estudos valem-

se da discussão sobre as especificidades dos objetivos e do contexto de ensino-aprendizagem. 

3 METODOLOGIA (ATÉ 200 PALAVRAS) 

 Este estudo se caracteriza como descritivo e exploratório, com procedimentos de coleta e 

análise dados emergentes de periódicos qualificados no estrato superior (a1, a2 e b1) na área de 

ensino da coordenação de aperfeiçoamento de nível superior (capes). Para isso, executam-se os 

procedimentos a seguir: 

1. Listam-se os periódicos qualificados no estrato superior (A1, A2 e B1) na área de 

Ensino na última avaliação – quadriênio 2013-2016. 

2. Selecionam-se os periódicos cujo escopo se relacione ao ensino de línguas estrangeiras 

na escola pública. 

3. Mapeiam-se os artigos publicados que discutem o ensino de línguas estrangeiras na 

escola pública no Brasil. 

4. Evidenciam-se as relações dessa produção científica com as tecnologias digitais, a 

autonomia da aprendizagem e a educação profissional. 

5. Criam-se quadros-síntese da produção acadêmica emergente as escolhas 

metodológicas. 
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6. Confrontam-se os quadros-síntese com a base teórica em Ensino de Línguas e 

Linguística Aplicada. 

4  RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES (ATÉ 400 PALAVRAS) 

 Os resultados esperados devem ilustrar quadros-síntese que mapeiem a produção científica 

sobre o ensino de língua estrangeira na escola pública. Os quadros-síntese devem ser discutidos em 

função da base teórica de modo a contribuir para a continuidade do conhecimento e promover a 

relação entre pesquisa e ensino com as tecnologias digitais, a autonomia para aprender e a educação 

profissional.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 200 PALAVRAS) 

. A discussão sobre métodos e abordagens para o ensino de língua estrangeira se faz, 

portanto, fundamental para as investigações que objetivam refletir sobre sua oferta e possíveis 

relações com fenômenos constitutivos do processo de ensino-aprendizagem. No caso deste projeto, 

relacionando-se: as tecnologias digitais; a autonomia da aprendizagem e o contexto da Educação 

Profissional e Tecnológica (EPT). 
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O ATENEU DE RAUL POMPÉIA E O ROMANCE DE FORMAÇÃO 

Erika de Sousa Dias1 e Francisco Magno de Araújo2  
1IFRN – Campus Pau dos Ferros;  2IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

O presente estudo propõe analisar a primazia estilística d’O Ateneu (1888) de Raul 

Pompéia, buscando mostrá-lo como romance que elege a poesia como matéria de criação, 

motivo pelo qual se revela uma das obras mais modernas da Literatura Brasileira. A par 

de ampla releitura da bibliografia pertinente, que parte da revisão da fortuna crítica do 

livro em correspondência com a teoria da recepção, busca-se mostrar a mecânica da 

“crônica de saudades” de Sérgio por meio de três procedimentos: primeiro, como 

transposição alegórica da realidade para a fábula (tendo a escola como cenário); segundo, 

como metalinguagem poética atualizada na forma do romance; e, por fim, como exemplar 

do romance de formação na moderna prosa de ficção brasileira. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira, prosa poética, crítica e interpretação. 

ABSTRACT 

The present study proposes to analyze the stylistic primacy of Raul Pompéia’s O 

Ateneu (1888), seeking to show it as a novel that elects poetry as the creative material, 

making of it one of the most significant works within the Brazilian literary panorama. 

Along with a broad re-reading of the pertinent bibliography, which starts from the review 

of the book's critical fortune in correspondence with the reception theory, it seeks to show 

the mechanics of Sérgio's "chronic of homesickness" through three procedures: first, as 

an allegorical transposition of reality into the fable; second, as a poetic meta-language 

updated in the form of the novel; and, finally, as novel of formation (Bildungsroman) in 

modern fictional prose. 
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KEYWORDS: Brazilian Literature, criticism and interpretation, poetic prose. 

 

1 INTRODUÇÃO  

A luta entre modernidade e tradição, enquanto concepções de “novo” e “antigo”, 

sempre existiu no âmbito da criação humana, respeitadas as características de cada época 

– e sua presença, muitas vezes, coincide com um período de grande elevação cultural 

(CURTIUS, 2013, P. 142), não raro ensejando criações paradigmáticas. Na efervescência 

de conceitos e práticas que marcaram as letras do fim do século XIX, os modernos 

perseguiram uma “originalidade” cuja primazia estilística, ironicamente, dialoga com as 

origens da própria linguagem poética, isto é, a própria tradição literária.  

Nesse panorama, publicou-se O Ateneu (1888) de Raul Pompéia, imediatamente 

classificado como romance “vasado em moldes inteiramente modernos, sem intriga, de 

pura observação e fina crítica, passando pelas escabrosidades com a delicadeza e o fino 

tacto de um artista de raça, accentuando os ridiculos com a nitidez de uma fotografia” 

(PONTES, 1935, p. 190). Nessa perspectiva, a “crônica de saudades” do protagonista 

Sérgio, pressupondo as origens de sua “mente literária”, logra reciclá-las em um diálogo 

entre tradição e modernidade, que exige dos leitores um cotejamento das múltiplas 

referências literárias os modernos recursos da prosa de ficção, a exemplo da 

intertextualidade e da paródia.  

A partir desses aspectos, desejou-se aprofundar o estudo das representações 

metafóricas/ metamórficas da escola como microcosmo da sociedade, ou seja: a escola 

como um espaço social/ literário em que as relações humanas, experimentadas pelo 

narrador em contato com as demais personagens, são traduzidas “modernamente” por 

mecanismos literários (sobretudo a paródia, a metáfora e a caricatura) os quais, por sua 

vez, evocam modelos da tradição literária. Nesse sentido, optou-se por ler O Ateneu como 

obra na qual a pretensa formação humana das personagens acompanha-se por uma 

constante deformação estilística que modela as páginas desse romance segundo uma 

expressão poética e ficcional.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A presente leitura do livro de Raul Pompéia orientou-se pelo cotejamento de textos 

biográficos e da sua fortuna crítica, a exemplo, respectivamente, da biografia escrita por 

Eloy Pontes (1935) e da coletânea de estudos organizada por Leyla Perrone-Moisés 

(1988); por conseguinte, leram-se igualmente textos acerca do ensino da retórica nas 

escolas brasileiras do séc. XX, como bem expõe Acízero de Souza (1999), conhecimento 

esse que serve de lastro para a compreensão das raízes literárias de muitos dos recursos 

textuais responsáveis pela “modernidade” dessa “crônica de saudades” e, por 

conseguinte, para o entendimento das influências retóricas  seiscentistas/ barrocas 

observadas por Francisco Magno de Araújo (2010); no particular ao romance de formação 

ao qual se filia O Ateneu, como primeiro exemplo na Literatura Brasileira, partiu-se da 

leitura de Patricia Maas (1999) e Vinicius Mazzari (1999), os quais, por sua vez, servem 

de apoio teórico à compreensão da vertente crítica segundo a qual haveria fortes 

impressões biográficas no texto de Pompéia, a exemplo da célebre leitura de Mário de 

Andrade (1972); por fim, no tocante à dimensão poética da prosa de Raul Pompéia, 

mostrou-se de suma importância a sensível leitura de Lêdo Ivo (1963).  

 

3     METODOLOGIA  

A presente leitura de O Ateneu foi acompanhada, primeiro, por uma revisão da sua 

fortuna crítica e suas filiações a vários movimentos estéticos; por conseguinte, buscou-se 

aprofundar a perspectiva da obra no âmbito do romance de formação, ou seja, um romance 

no qual se acompanha a evolução social, psicológica e cultural do narrador em contato 

com o mundo que o rodeia – o mundo, nesse caso, é o próprio colégio interno, tido pelo 

narrador como “microcosmo da sociedade”: um mundo cujos impasses e fraturas, no 

entanto, são traduzidos artisticamente pela “luta” de uma escrita poética na forma do 

romance. Assim, no âmbito da literatura comparada, as leituras tanto do livro quanto de 

sua fortuna crítica foram seguidas por um levantamento estilístico de palavras, imagens e 

expressões que exemplificassem a técnica caricatural como deformação da formação, 
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enquanto crítica à sociedade da época, e, sobretudo, como exercício de metalinguagem da 

poesia dentro do romance.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Ao longo do presente estudo de O Ateneu, buscou-se analisar a formação humana das 

personagens, isoladas no “realismo” de um colégio interno do século XIX, acompanhadas por 

uma constante deformação moral que, na verdade, revela duas perspectivas de leitura do livro 

de Raul Pompéia: por um lado, um palimpsesto de referências literárias  evocadas/deformadas 

por meio de recursos textuais (como  o clichê e a paródia); por outro lado, essa “deformação” 

recai sobre o próprio romance enquanto gênero, por meio de uma alegorização metalinguística 

das origens poéticas do próprio gênero romanesco, a exemplo da sonoridade épica que permeia 

os parágrafos do livro como se fossem os cantos de uma epopeia moderna, por sua vez 

sobreposta de “exageros” barrocos (a exemplo de como são trabalhos pelo autor certos recursos 

textuais como a metáfora, a metonímia e a hipérbole) remanescentes no ensino da retórica no 

Segundo Reinado. Exemplo desses dois caminhos de leitura é o incêndio que encerra a “crônica 

de saudades” do protagonista: consequência da “luta” que abre as suas páginas, esse fim trágico 

materializa a metalinguagem que permeia O Ateneu na busca pela origem poética do romance. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao término da presente leitura de O Ateneu, percebemos que Sérgio cifra – na 

circunstância de um colégio interno do século XIX – suas mitologias e ambiguidades, que 

aqui se buscou redescobrir com trabalho arqueológico, sondando o que se oculta sob a 

superfície das palavras; descamando as máscaras que dissimulam o “realismo” 

oitocentista do narrador, do Ateneu, de Aristarco, de Raul Pompéia: uma constante 

metamorfose de formas sociais e literárias ambientadas em um colégio interno que é, por 

um lado, um “microcosmo da sociedade” do Segundo Reinado e, por outro, uma espaço 

de metalinguagem ensejado por recursos literários como a paródia, a metáfora, a 

caricatura, a intertextualidade etc. Tudo isso leva a crer que o pensamento e a forma, o 

conteúdo e a expressão, significante e significado unir-se-iam no livro de Pompéia como 

uma celebração “barroca” da linguagem na forma poética do romance.   
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LETRAMENTO CIENTÍFICO NUMA PERSPECTIVA 

SOCIORRETÓRICA 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística. 

RESUMO 

O projeto Letramento Científico numa Perspectiva Sociorretórica objetivou analisar a 

aplicabilidade da abordagem sociorretórica de gêneros textuais no ensino de textos de 

natureza científica e/ou acadêmica. Tratou-se de uma pesquisa-ação, desenvolvida com 

estudantes do Curso Superior de Tecnologia em Produção Textual, do IFRN/CAL. Há 

uma retenção significativa de estudantes de nível superior em função das dificuldades 

enfrentadas na produção de gêneros acadêmicos, sobretudo do Trabalho de Conclusão de 

Curso. Os manuais de Metodologia Científica não apontam encaminhamentos sobre a 

escrita científica, apenas discorrem sobre a estrutura textual. Partindo dessa situação, esta 

pesquisa descreveu proposições de movimentos retóricos para resumo, resenha e artigo 

científico, possibilitando aos estudantes participantes a construção de competências 

necessárias a produção de textos de qualquer gênero da esfera científica. Este estudo 

revelou que o planejamento textual por meio da perspectiva sociorretórica dos gêneros, 

sobretudo no que se refere à definição de movimentos retóricos, facilita a produção de 

textos que os estudantes produzem no decorrer da formação acadêmica, permitindo-lhe o 

entendimento diretivo de como produzir o TCC. Outro aspecto relevante de nosso estudo 

diz respeito aos discentes pesquisadores; todas do ensino integrado. Isso implica para elas 

uma preparação para os desafios de escrita que certamente enfrentarão no ensino superior. 

PALAVRAS-CHAVE: Letramento científico. Gêneros acadêmico. Sociorretórica. 

ABSTRACT 

The project Scientific Literacy in a Sociorretorical Perspective have with objective 

analyze the aplicability of the sociorretoriacal approach of textual genres in scientific 

and/or academic text teaching. It was a action- search, developed with Technology in 

Textual Producion College Course students, of IFRN/CAL. There is a significant 

retention by college students becouse of the diffuculties in a academic genre production, 

much more in a Final Paper. The Scientific Methodology manuals do not show how we 

can write scientifically, it just talks about the textual structure. Based on this, that search 

describe rhetorical movements prepositions for abstract, reviw and scientific article, 
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enabling participating students the competences construction needed for text production 

of any kind in a scientific sphere. This study shows that textual planning by the genre 

sociorretorical perspective, especially with what it refers to rhetorical movements 

definition, facilitates the text production which the studants do it during the college 

graduate, allowed them the direct understanding how to do the Final Paper. Other 

important aspect of our study is about the student researcher; all of the integrated teaching. 

This implies for them a preparation for the writing challenges that they surely will 

confront in the college. 

KEYWORDS: Scientific Literacy. Academic Genres. Sociorretorical. 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto de pesquisa traz como objeto de estudo o ensino de textos de natureza 

científica e/ou acadêmica numa perspectiva sociorretórica. Esse objeto está situado no 

campo do letramento científico (Linguística Aplicada), já que o ensino de resumos, 

resenhas e artigo científico dá aos acadêmicos condições de participar com publicações, 

inclusive, de eventos científicos. 

Escrever não é uma tarefa fácil, para a maioria das pessoas. Escrever 

cientificamente, para a maioria dos acadêmicos, é um desafio incômodo e desmotivador. 

Há constantes pedidos de reingresso na Diretoria Acadêmica do IFRN Campus Natal 

Cidade apresentando a mesma justificativa: “não consegui finalizar o TCC no tempo 

estabelecido pelo calendário acadêmico do curso”. Isso mostra uma realidade 

preocupante que requer a busca por estratégias, dentre as quais, de escrita propriamente 

dita a fim de dar ao estudante as possibilidades de que necessita para a feitura exitosa de 

sua monografia.  

Diante do exposto, esta pesquisa se propõe a analisar a aplicabilidade da 

abordagem sociorretórica de gêneros textuais no ensino de textos de natureza científica 

e/ou acadêmica, numa perspectiva de pesquisa-ação, conforme descrito nas seções 

seguintes. 

Este estudo, demarcado pela metodologia de pesquisa-ação, recebeu a 

participação de 20 estudantes do 2º período do Curso Superior de Tecnologia em 

Produção Cultural (2018), do IFRN Campus Natal Cidade Alta. 

206 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nosso interesse repousa nos gêneros acadêmicos, que repousam na perspectiva de 

gênero textual, definido, em termos gerais, por Bazerman (2011), Johns et al. (2006) e 

Miller (2009) como ação retórica tipificada, baseada numa situação retórica recorrente.  

A necessidade de aplicações pedagógicas da definição de gênero também foi objeto 

das considerações de Swales (1990). Para ele, esquemas formais devem ser ativados e 

desenvolvidos. Em suma, cada gênero textual apresenta certos esquemas formais que, 

somando-se ao(s) propósito(s) comunicativo(s), o ajuda a ser identificado como, por 

exemplo, um resumo acadêmico ou uma resenha ou um artigo científico etc. Isso não 

significa que venham a ser como categorias rígidas em que os textos obrigatoriamente 

devem se enquadrar.  

Partindo dessas considerações, Swales descreve a introdução de 48 artigos 

científicos (em seguida, expandido a 110, de 3 áreas distintas), sugerindo, como 

ferramenta de análise, o que denominou de CARS (creating a research space), cujas 

categorias fundamentais são chamadas de moves (movimentos) e reúnem subcategorias, 

de caráter optativo entre si, os steps (passos). As regularidades (moves) na composição 

dos textos se constituem a base desse modelo (MOTTA-ROTH, 1995, p. 47).  

3 METODOLOGIA 

Como este estudo contribuiu para o desenvolvimento de competências e habilidades 

de estudantes, em relação à produção de textos acadêmicos, constitui-se numa pesquisa-

ação (TRIPP, 1992). Aplicou-se a abordagem sociorretórica de ensino de gêneros 

textuais, possibilitando contribuições significativas ao processo de letramento científico 

desses estudantes e, ao mesmo tempo, gerando dados que possibilitassem o domínio 

linguístico a estudantes em fase de produção de TCC. 

No 1º momento, foram discutidos os tipos de resumo, no sentido de perceber a 

concepção e a organização que os participantes traziam sobre resumo acadêmico e 

resenha. No 2º momento, apresentaram-se exemplares de resumo, a fim de que esses 

identificassem um modelo prototípico e apontassem as razões para essa percepção. O 
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mesmo foi realizado em relação à resenha. No 3º momento, eles receberam orientações 

sobre os movimentos retóricos identificados nas ilustrações prototípicas de resumo 

acadêmico e de resenha. 

Diante desse primeiro estudo, os participantes receberam alguns artigos científicos 

(AC) para analisar os movimentos retóricos de cada seção. Desse modo, esta pesquisa 

depreendeu a percepção da organização macroestrutural do gênero AC e os movimentos 

retóricos de cada seção, no sentido de discutir a implicação dessas questões na produção 

de gêneros que remetam a resultados de estudos acadêmicos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos, com a execução deste estudo, que (1º) os estudantes participantes 

apreendam estratégias retóricas de produção de textos acadêmicos e, desse modo, sintam-se 

seguros ao produzir gêneros do letramento científico; (2º) as estudantes pesquisadoras realizam 

um processo de letramento científico, no decorrer da execução desse projeto de pesquisa, de 

modo a se prepararem para o ensino superior. 

Percebemos que havia uma dificuldade de articulação do texto acadêmico. Para dirimir 

essa questão, desenvolvemos, no decorrer da pesquisa-ação, orientações sobre organizadores 

retóricos, não se limitando a articuladores de coesão com conjunção. Construímos – e 

orientamos que cada participante elaborasse uma lista de organizadores retóricos, à medida que 

fossem lendo artigos científicos – a concepção de recursos linguísticos que facilitam o trânsito 

da escrita. Essa fase do estudo concedeu aos participantes mais tranquilidade na produção, por 

exemplo, da resenha acadêmica. 

As produções dos participantes revelaram que as indicações de Swales relacionadas a 

movimentos retóricos facilitam significativamente a produção de textos acadêmicos e que 

conceber gêneros acadêmicos numa perspectiva sociorretórica possibilita aos estudantes 

domínio, consciência, segurança, entendimento sobre como dados de suas pesquisas para a 

organização de gêneros como artigo científico, isto é, sobre como escrever cientificamente. 

208 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O letramento científico é um percurso pelo qual deve passar grande parte dos estudantes 

do ensino superior da maioria das instituições que ofertam cursos de graduação e de pós-

graduação. Os manuais de metodologia científica ajudam a perceber os textos acadêmicos no 

que diz respeito à macroestrutura, mas nem sempre apresentam estratégias para a escrita 

propriamente dita. Aprender a escrever cientificamente requer também estratégias que podem 

ser, numa perspectiva sociorretórica, percebidas nos textos de autores cristalizados de cada área. 

Para esse processo de prática social da linguagem na esfera acadêmica, os movimentos 

retóricos constituem-se numa estratégia bastante eficiente de produção de gêneros como resumo 

acadêmico, resenha e artigo científico. Certamente, estudantes que produzem textos 

representativos desses gêneros, ao longo do curso de graduação, terão mais facilidade para 

produzir o TCC.   

Os participantes da pesquisa revelaram que a aplicabilidade dos estudos que tiveram 

através desta pesquisa já estavam os ajudando a produzir atividades acadêmicas das disciplinas 

que estavam cursando. Esses relatos mostram o êxito de nossa pesquisa-ação. 
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ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma análise acerca do machismo presente na sociedade 

contemporânea, relacionando-o a práticas dos personagens da sitcom americana Friends. Com 

efeito, a abrangência da série e a atualidade desse tema social geram uma reflexão acostada no 

impacto das ações e dos discursos proferidos pelos cidadãos no “mundo global”. A análise se 

insere no campo de pesquisa da Linguística Aplicada, com metodologia voltada à pesquisa 

qualitativa, e se vale da teoria acerca das várias identidades do indivíduo, projetada e 

discutida por Stuart Hall (2005) e da teoria da estruturação, proposta por Anthony Giddens 

(2003). Essa última conjectura guia toda a análise referida ao comportamento e pensamento 

das personagens da série Friends, em que as estruturas sociais influem nas ações dos agentes 

individuais.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Friends. Machismo. Indivíduo. Estruturas sociais. 

ABSTRACT 

This work presents an analysis about machism present in contemporary society, relating it to 

practices of the characters of the American sitcom Friends. In fact, the scope of the series and 

the actuality of this social theme generate a reflection on the impact of actions and discourses 

given by citizens in the "global world". The analysis is part of the research field of Applied 

Linguistics, with methodology focused on qualitative research, and draws on the theory about 

the various identities of the individual, designed and discussed by Stuart Hall (2005) and the 

theory of structuring, proposed by Anthony Giddens (2003). This last conjecture guides all 

the analysis related to the behavior and thought of the characters of the series Friends, in 

which social structures influence the actions of the individual agents. 

KEYWORDS: Friends. Machism. Individual. Social structures. 
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1. INTRODUÇÃO 

O machismo pauta-se na crença de que o homem é superior à mulher e que ela lhe é 

submissa. Esse fenômeno é fruto do modelo patriarcalista de sociedade. Essa questão adquiriu 

variadas nuances ao longo da História, se apresentando com mais ímpeto em determinadas 

sociedades e tempos. No século XXI, além de o machismo em si, a subversão social do papel 

feminino pode ser constatada, como em se tratando de violências - física, sexual, psicológica e 

moral - e baixa representatividade em setores importantes da sociedade. 

Na conjuntura contemporânea, é evidente o quanto as séries televisivas influem na 

construção das identidades de seu público-alvo. Datada dos anos 1990, Friends, de autoria de 

David Crane e Marta Kauffman, narra de maneira humorística o cotidiano de seis amigos – 

Rachel Green, Ross Geller, Phoebe Buffay, Monica Geller, Chandler Bing e Joey Tribbiani –, 

trazendo questões sociais concernentes ao cenário da época, dentre as quais o machismo.  

Dessa forma, o presente trabalho tem por objetivo estabelecer relações entre discursos 

machistas presentes na série Friends e na sociedade do século XXI – construindo uma 

refração –, em harmonia com a teoria da Estruturação de Giddens (2003), Identidade de Stuart 

Hall (2005) e a relação da alteridade de Bakhtin (2015). Assim, partindo de concepções 

acerca de machismo presentes na referida série e os relacionando às teorias, este trabalho 

apresenta uma ampla análise sociolinguística.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Giddens (2003) explica conceitos ao redor da chamada teoria da estruturação. Por 

estrutura deve-se pensar em um modelo, uma noção de padrão. Para ele, a sociedade é 

“regida” por uma estrutura, que ultrapassa tempos, propiciando práticas sociais semelhantes, 

mesmo com notáveis diferenças entre as épocas. O fenômeno machista é fruto dessa estrutura, 

impregnada e abrangente na sociedade atual, haja vista a historicidade que carrega, 

submetendo mulheres a uma superioridade creditada ao homem desde períodos sem data. 

Objetivando esclarecer comportamentos assim, a definição de indivíduo de Hall (2005) 

articula que a identidade do sujeito moderno está fragmentada, diferentemente das épocas 
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antigas, pois o ideal era uma identidade fixa. Tais teorias embasam a refração existente entre 

os comportamentos sociais existentes na sociedade. 

Conforme a relação da alteridade, de Bakhtin (2015), o ser humano se reflete no outro 

constantemente. Isso elucida o porquê de o machismo persistir na sociedade: as pessoas o 

absorvem e perpetuam nas gerações, construindo estruturas e formando identidades 

machistas, elucidando a base do presente trabalho, que é mostrar tais implicações. 

 

3. METODOLOGIA 

Conectando o conteúdo apresentado com o campo no qual a nossa análise está inserida 

- Linguística Aplicada - enxergamos uma pesquisa baseada na junção da prática da 

observação e da teoria, tornando possível a investigação de determinados discursos e/ou 

expressões. Esse modelo é proposto por Carlo Ginzburg, no qual nos prendemos à 

investigação do nosso objeto de pesquisa - machismo - utilizando de teorias para edificar a 

argumentação do material e construir a análise.  

Após a aplicação do método mencionado e com base em todo referencial teórico de 

linguagem, o alinhamento ideológico entre a série e a atualidade se mostra mais evidente. A 

partir disso, identificamos os elementos da linguagem que correspondem à investigação 

pautada nos discursos e comportamentos machistas da série revelando, até certo ponto, a 

identidade dos personagens e quais influências contribuíram para sua formação. 

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Conforme Bakhtin e Volochinov (1926), um enunciado, “se for verbalizado e 

justificado, torna-se duvidoso, pois, ao separar-se do seu referente, perde a conexão com as 

condições existenciais do seu grupo dado” (MENEGASSI et. al., 2013), ou seja, o referente 

(vida) é indispensável à compreensão do signo textual (arte). Além disso, os autores defendem 

que vida e arte se refratam. 

Bakhtin e Volochinov (1926), ainda, afirmam que o enunciado é um todo significativo 

que compreende duas partes: a parte percebida/realizada em palavras e a parte presumida. A 
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primeira se constitui por meio dos fatores verbais, marcas linguísticas ou até visuais, enquanto 

a segunda é constituída pelo extraverbal nas interações sociais, históricas e discursivas dos 

indivíduos, isto é, por conhecimentos não explicitamente demarcados na materialidade 

analisada. Em nosso objeto de estudo, nota-se a influência do contexto dos anos 90. 

Nesta análise, pudemos perceber o quão implícitas são as passagens machistas na série 

Friends. Ainda que não sejam todas as cenas da série que possuam pitadas machistas e 

conservadoras, a existência de algumas já indica a permanência desse contexto na trama, que 

passa despercebida por tantos, indicando também a naturalização desse discurso.  

Destarte, pode-se explicar o comportamento das personagens retomando o princípio de 

estruturação, de Giddens (2003), e a relação de alteridade - visível em algumas das atitudes de 

Rachel e Mônica -, de Bakhtin (2015), em que elas recebem de seus amigos e/ou parceiros 

influências de pensamentos machistas e os naturalizam.  

A título de exemplo, a cena transcrita abaixo apresenta uma vertente machista 

impregnada na atualidade: objetificação da mulher como argumento para o consumo. A 

situação, aparentemente cômica e inocente, desqualifica todas as mulheres ao passar a 

mensagem de que a sensualidade é o maior meio de poder feminino. Atualidade, a mídia usa 

para se apropriar do corpo de modelos e atrizes que possuem um “corpo padrão” para vender 

produtos e chamar a atenção de consumidores, em maioria, homens.  

 

Figura 1 - Cena do 15º episódio da 9ª temporada. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da análise construída sobre a série Friends, podemos evidenciar o quanto foi 

ampliada a compreensão sobre determinados discursos presentes em seu roteiro, constatando 

através das teorias de Hall (2005), Bakhtin (2015) e Giddens (2003) que tais falas e atitudes 

são fragmentos de estruturas já impregnadas que contribuem para a constituição do indivíduo. 

Diante disso, é evidente a refração exercida pelo seriado na contemporaneidade. Embora 

exista um processo de desnaturalização em curso, percebe-se que a estrutura social vigente -

patriarcalista - é dominante. Conjuntamente, ampliou-se conhecimentos acerca da Linguística 

Aplicada, a partir da associação estabelecida entre teoria e prática durante o estudo dos 

discursos. 
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UMA RELAÇÃO DIALÓGIA ENTRE A IDENTIDADE 

FEMININA NA CONTEMPORANEIDADE E A PERSONAGEM 

SANSA STARK 
 
 

 

RESUMO 
 

Este trabalho tem como objetivo fazer um paralelo da identidade da personagem Sansa 

Stark da série Game of Thrones com a identidade feminina na sociedade atual, trazendo como 

pontos principais o papel feminino, relacionamentos abusivos e violência contra a mulher. O 

contexto da série se assimila a Europa Medieval, onde a personagem faz parte de uma família 

nobre e cresce destinada a ter a identidade de uma lady, submissa ao seu príncipe, entretanto, 

ao longo de sua história enfrenta adversidades. A ingênua menina transforma sua identidade 

para conseguir sobreviver. O trabalho inclui-se na Linguística Aplicada e dispõe da 

metodologia a pesquisa qualitativa, usando para a composição dos dados uma pesquisa 

realizada por Safiotti (2004. Foi utilizado também a teoria dialógica de Bakhtin (1997) e 

Identidade de Stuart Hall (1999). Ao longo do artigo, se faz nítido a ligação da personagem da 

série com a contemporaneidade. Vários são os fatores que nos fazem refletir sobre esse elo, 

como a relação abusiva sobre a personagem acerca de seus relacionamentos amorosos, no qual 

na sociedade contemporânea o relacionamento abusivo se torna uma problemática social. 

Ademais, a forma como a personagem é caracterizada na representação ficcional é a forma 

como nossa sociedade machista e patriarcal caracteriza as mulheres de uma maneira atemporal. 

PALAVRAS-CHAVE: Sansa Stark. Game of Thrones. Identidade Feminina. Gênero. 
 

ABSTRACT 

 
This paper aims to parallel the identity of the Sansa Stark character of the Game of 

Thrones series with the female identity in today's society, highlighting the feminine role, 

abusive relationships and violence against women. The context of the series assimilates to 

Medieval Europe, where the character is part of a noble family and grows destined to have the 
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identity of a lady, submissive to its prince, however, throughout its history faces adversity. The 

naive girl transforms her identity in order to survive. The work is included in Applied 

Linguistics and has the methodology of qualitative research, using for data composition a 

research conducted by Safiotti (2004). We also used Bakhtin's (1997) dialogical theory and 

Stuart Hall's (1999) identity. Throughout the article, it is clear the connection of the character 

of the series with the contemporary. There are several factors that make us reflect on this link, 

such as the abusive relationship about the character about their love relationships, in which in 

contemporary society the abusive relationship becomes a social problem. Moreover, the way 

the character is characterized in fictional representation is the way our sexist and patriarchal 

society characterizes women in a timeless manner. 

KEYWORDS: Sansa Stark. Game of Thrones. Female Identity. Genre. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O patriarcado é um sistema social que prevalece a submissão do feminino ao masculino. 

O conceito de patriarcado surgiu para intitular as relações de desigualdade entre homens e 

mulheres, em que o sexo masculino é privilegiado com o poder, enquanto para o feminino resta 

a subjugação e opressão. Um fator que colabora para essa continuidade patriarcal é a 

naturalização desse domínio, em que muitas vezes essa caracterização de “dominador” e 

“dominado” são invisíveis perante a sociedade, mantendo também a identidade unificada da 

mulher, somente como esposa e mãe. 

Frequentemente podemos ver esses cenários de submissão, dominação e manipulação 

da mulher nas obras televisivas, como exemplo na série “Game of Thrones”, baseada na série 

de livros “A Song of Ice and Fire” de George R. R. Martin. O contexto e cenário da série se 

assemelham a cultura da Europa Medieval, nas quais as grandes famílias nobres são peças 

fundamentais no jogo pelo controle dos Sete Reinos. 

Sansa Stark é uma das personagens principais do enredo, criada em Winterfell, casa 

tradicional de família nobre. Sansa foi educada como uma lady, foi ensinada a costurar, ter bons 

modos e graciosidade para no futuro ser uma boa esposa e talvez rainha. A menina cresce em 

devaneios com seu príncipe e seu futuro casamento, ainda é possível assemelhar suas aspirações 
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com as de hoje em dia. A identidade da personagem se molda no decorrer da série, assim como 

todas as identidades durante a vida. 

Sendo assim, este trabalho tem como objetivo fazer um paralelo da identidade da 

personagem Sansa Stark da série Game of Thrones com a identidade feminina na sociedade 

atual, objetivando também mostrar como a submissão feminina permanece em distintos 

períodos históricos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Segundo Stuart Hall (1999), a questão da identidade é amplamente discutida na teoria 

social. A identidade do indivíduo moderno, que antes era visto como um sujeito unificado, está 

em declínio, sendo assim, surgem novas identidades, despertando um amplo processo de 

mudança, abalando as estruturas e os quadros de referência que davam uma ancoragem ao 

mundo social. 

Consoante Alves e Pitanguy (1991, apud Boris & Cesídio, 2007), até meados do século 

XIX, a vida da mulher era administrada conforme os interesses masculinos, sendo envolta em 

uma aura de castidade e de resignação, pois devia procriar e obedecer às ordens do pai ou do 

marido. 

Na modernidade surge uma nova imagem do feminino, estabelecendo assim o conceito 

de “terceira mulher” de Lipovetsky. “Chamamos essa figura sócio-histórica de a “terceira 

mulher”. Pela primeira vez, o lugar do feminino não é mais preordenado, orquestrado de ponta 

a ponta pela ordem social e natural.” (Lipovetsky, 2000, p. 12). 

Concordante com Porto (2004), a violência contra a mulher é reflexo da desigualdade 

social, política e econômica corroborado por princípios sexistas, classistas e racistas. Por esse 

motivo é essencial incorpora-se a questão de gênero neste debate pois, o papel feminino define- 

se desde situações cotidianas e repetitivas. 
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3 METODOLOGIA 

 
O presente artigo está inserido na área da Linguagem Aplicada (LA), que segundo 

Biazi e Dias (2007), é uma ciência que pesquisa criticamente as aplicações da linguagem nos 

mais diversos contextos sociais. Desse modo, este trabalho se apoia na teoria da Identidade de 

Stuart Hall (1999) e dialógica de Bakhtin (1997), sendo essa o modo como o indivíduo se 

constrói de acordo com a convivência com o “outro”, também, utilizando como base uma 

pesquisa realizada por Safiotti (2004), o qual aborda temas relacionados com identidade, 

patriarcado e violência. 

Após assistir a série, foram percebidos alguns aspectos relacionados à identidade, 

violência e submissão feminina, especificamente para com uma das personagens, Sansa Stark, 

elencando algumas problemáticas consideráveis importantes para um bom debate quando feita 

a análise, aspectos esses como: a representação feminina como ser submisso ao homem, a 

violência contra a mulher em suas diversas variações e as diferentes formas de identidade. Logo 

após, essas problemáticas foram interligadas às teorias propostas acima. Tal metodologia visa 

investigar de forma qualitativa como o indivíduo se constrói pela convivência com o outro e 

como as identidades são definidas historicamente. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Após a aplicação da metodologia, ficou bastante perceptível a ligação da personagem 

Sansa Stark com o papel feminino na sociedade contemporânea, evidenciando a teoria de 

Safiotti (2004). As ligações entre a sociedade contemporânea e a sociedade que a série está 

inserida se entendem como o fenômeno de refração da identidade feminina tanto no contexto 

ficcional que a série se encontra, quanto na sociedade atual, que mostram a todo momento as 

opressões e imposições sofridas pelas mulheres desde a sociedade medieval ficcional até os 

dias presentes. Ficando claro, a ideia de refração do mundo ficcional e o mundo real (BAKHTIN 

& VOLOSHINOV, 1926), o qual a vida e arte nunca se separam. 

Se faz necessário uma reflexão de como o papel da mulher é representado nos diversos 

tipos de mídia e como isso pode influenciar nos comportamentos da sociedade, no contexto da 

série -medieval- as mulheres são subjugadas pelos homens, agredidas e hipersexualizadas, 
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traços que perduram na nossa sociedade contemporânea, mostrando que o patriarcado é 

atemporal. 

A série Game of Thrones, se passa em um contexto medieval, o qual as mulheres são 

culturalmente submissas aos personagens masculinos. Nesse cenário, as mulheres são, ainda 

crianças, prometidas pelos pais em casamento, como exemplo da pesonagem Sansa Stark que 

foi destinada para casar com Joffrey Baratheon, a fim de unir forças das casas Stark e Baratheon, 

situação que ocorria e ainda ocorre em alguns lugares do mundo nos dias atuais, perpassando 

da vida real para as telas. A personagem Sansa Stark sofre diferentes tipos de violência por 

parte dos seus companheiros, não sendo diferente de muitas mulheres contemporâneas, que 

muitas vezes acham tais violências normais, pois a sociedade tem a tendência de naturalizar a 

submissão feminina. 

Desta maneira, a série conversa completamente com a sociedade atual, trazendo 

aspectos da identidade feminina e submissão. Mesmo a obra se passando em um contexto 

histórico diferente do atual, ainda existem alguns fatores que refratam a mulher da 

contemporaneidade, e a análise a essa identidade construída historicamente. Da mesma maneira 

como Sansa se sente com medo de fazer algo em relação ao que sofre durante o enredo da série, 

as mulheres contemporâneas também sentem, fazendo com que na maioria das vezes elas 

deixem tais situações passarem e assim a submissão feminina se torna algo naturalizado. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Assim, podemos validar que o papel da mulher foi e é marcado por diversos tormentos, 

principalmente a partir de alguma figura masculina de seu vínculo social, exemplificando Sansa 

Stark e seu pai, a prometendo em casamento desde criança a Joffrey Baratheon, o qual o próprio, 

pratica atos de violência psicológicas, físicas e sexuais contra a protagonista após o desposório. 

Como mostra o fenómeno da refração, relacionando o universo fictício ao da 

contemporaneidade, o qual a personagem se constrói como individuo de acordo com a 

convivência com o meio que está inserido e com os homens em geral. O sujeito não tem uma 

identidade unificada, no qual essa identidade pode mudar ao decorrer dos tempos e, com a 

mulher, não seria diferente, podendo ela ter diferentes características e desenvolvendo papéis 

diversos na sociedade, mesmo que seja imposto um padrão para todas. Desta maneira, foi 
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possível uma melhor compreensão acerca da Linguagem Aplicada (AL), além de possibilitar 

uma   maior   discussão   sobre   a   identidade   feminina   da   antiguidade   até   a   sociedade 

contemporânea. 
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MOBILENGLISH: APLICATIVO PARA APRENDIZADO DE 

O presente estudo pretende investigar o ensino de língua inglesa através de novas tecnologias 

por meio da construção de um aplicativo para smartphone que possa utilizar vídeos, imagens, 

gisfs para o aprendizado de língua inglesa. Atualmente, o professor se vê desafiado a 

considerar o smartphone como uma ameaça em sala de aula, pois tira a atenção dos 

estudantes, mas este mesmo aparelho pode vir a se tornar uma ótima ferramenta de 

aprendizado se for utilizado de maneira correta. O projeto tem 3 fases: na primeira haverá 

uma pesquisa bibliográfica de materiais para utilização no aplicativo bem como pesquisar 

sobre a construção do mesmo. Na segunda fase será para elaboração do projeto do apli

construção dele e fazer uma pesquisa entre alunos do IFRN para verificar o conhecimento que 

eles têm de aplicativos que ensinem inglês e qual seria o diferencial que eles gostariam que 

tivesse em um novo aplicativo. A terceira fase será o teste do

aprimoramento do aplicativo, verificação de possíveis falhas e solução das mesmas e fazer 

uma nova pesquisa para saber se o aplicativo é eficaz. Nesta fase também iremos escrever os 

artigos para revistas especializadas; eventos

internacionais. Finalmente, ainda nesta terceira fase iremos elaborar o relatório Final do 

projeto. Esperamos com este projeto obter um maior nível de conhecimento de língua inglesa 

dos alunos do IFRN e das es

estrangeira e aprendizado de uma segunda língua.

PALAVRAS-CHAVE: Smartphone. Aplicativo. Língua inglesa. Aprendizado.

 

The actual study pretend to investigate the teaching of english langu

technologies through the construction of an app for smartphone that can utilize videos, 
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MOBILENGLISH: APLICATIVO PARA APRENDIZADO DE 

LÍNGUA INGLESA  

RESUMO 

O presente estudo pretende investigar o ensino de língua inglesa através de novas tecnologias 

por meio da construção de um aplicativo para smartphone que possa utilizar vídeos, imagens, 

para o aprendizado de língua inglesa. Atualmente, o professor se vê desafiado a 

considerar o smartphone como uma ameaça em sala de aula, pois tira a atenção dos 

estudantes, mas este mesmo aparelho pode vir a se tornar uma ótima ferramenta de 

ado se for utilizado de maneira correta. O projeto tem 3 fases: na primeira haverá 

uma pesquisa bibliográfica de materiais para utilização no aplicativo bem como pesquisar 

sobre a construção do mesmo. Na segunda fase será para elaboração do projeto do apli

construção dele e fazer uma pesquisa entre alunos do IFRN para verificar o conhecimento que 

eles têm de aplicativos que ensinem inglês e qual seria o diferencial que eles gostariam que 

tivesse em um novo aplicativo. A terceira fase será o teste do aplicativo com os usuários, 

aprimoramento do aplicativo, verificação de possíveis falhas e solução das mesmas e fazer 

uma nova pesquisa para saber se o aplicativo é eficaz. Nesta fase também iremos escrever os 

artigos para revistas especializadas; eventos locais (Expotec, Secitex, etc) nacionais e/ou 

internacionais. Finalmente, ainda nesta terceira fase iremos elaborar o relatório Final do 

projeto. Esperamos com este projeto obter um maior nível de conhecimento de língua inglesa 

dos alunos do IFRN e das escolas públicas da cidade bem como o aprendizado de cultura 

estrangeira e aprendizado de uma segunda língua. 

: Smartphone. Aplicativo. Língua inglesa. Aprendizado.

ABSTRACT 

The actual study pretend to investigate the teaching of english langu

technologies through the construction of an app for smartphone that can utilize videos, 

MOBILENGLISH: APLICATIVO PARA APRENDIZADO DE 

O presente estudo pretende investigar o ensino de língua inglesa através de novas tecnologias 

por meio da construção de um aplicativo para smartphone que possa utilizar vídeos, imagens, 

para o aprendizado de língua inglesa. Atualmente, o professor se vê desafiado a 

considerar o smartphone como uma ameaça em sala de aula, pois tira a atenção dos 

estudantes, mas este mesmo aparelho pode vir a se tornar uma ótima ferramenta de 

ado se for utilizado de maneira correta. O projeto tem 3 fases: na primeira haverá 

uma pesquisa bibliográfica de materiais para utilização no aplicativo bem como pesquisar 

sobre a construção do mesmo. Na segunda fase será para elaboração do projeto do aplicativo e 

construção dele e fazer uma pesquisa entre alunos do IFRN para verificar o conhecimento que 

eles têm de aplicativos que ensinem inglês e qual seria o diferencial que eles gostariam que 

aplicativo com os usuários, 

aprimoramento do aplicativo, verificação de possíveis falhas e solução das mesmas e fazer 

uma nova pesquisa para saber se o aplicativo é eficaz. Nesta fase também iremos escrever os 

locais (Expotec, Secitex, etc) nacionais e/ou 

internacionais. Finalmente, ainda nesta terceira fase iremos elaborar o relatório Final do 

projeto. Esperamos com este projeto obter um maior nível de conhecimento de língua inglesa 

colas públicas da cidade bem como o aprendizado de cultura 

: Smartphone. Aplicativo. Língua inglesa. Aprendizado. 

The actual study pretend to investigate the teaching of english language over new 

technologies through the construction of an app for smartphone that can utilize videos, 
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images, gifs for the learning of english language. Currently, the professor sees himself 

challenged to consider the smartphone as a threat in the classroom

attention of the students, but this equipment can become an great tool to the teaching if it’s 

utilized in the right way. The project has three phases: the first one will be an  bibliographic 

research of materials to utilize in the a

second phase it will be the elaboration of the app and it´s construction and a research between 

IFRN’s students to verify the knowledge that they have about the apps that teach english and 

what it would be the dissimilar that they would want in a app. The third phase it will be the 

test of the app with users, application improvement, verification of possible flaw and the 

solving of them and make a new research to know if the app is effective or not. In t

we will also write articles for local events (Expotec, Secitex). Finally, the third phase will 

elaborate the final report of the project. We hope this project will bring a higher level of 

knowledge in english language students of IFRN and public

teaching of foreign language and teaching of a second language.

KEYWORDS: Smartphone. App. English Language. Learning.

 

1 INTRODUÇÃO  

Aprender inglês em escolas públicas sempre foi um tema trabalhado em diversas 

dissertações e ainda atualmente a pergunta que persiste é como é possível ensinar inglês na 

escola pública? Muitas são as sugestões e atividades que propõe fazer o “milagre” de aprender 

inglês na escola pública. O que não se coloca, entretanto, é o fato de que inglês se a

forma tradicional. O ensino tradicional já vem sendo combatido de diversas formas, mas 

infelizmente ainda nos dias atuais a gramática descontextualizada e as aulas repetitivas ainda 

vêm sendo aplicadas. Resta-nos saber então que tipo de atividade

atenção dos alunos para se aprender inglês. Uma das hipóteses que temos é a possibilidade do 

Ensino de Inglês na escola pública possa ser modificado do Ensino Tradicional (Gramatical) 

para o ensino com metodologias que aumentem 

alunos estão desmotivados, pois as aulas nas escolas públicas são convencionais e não 
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images, gifs for the learning of english language. Currently, the professor sees himself 

challenged to consider the smartphone as a threat in the classroom, because it takes the 

attention of the students, but this equipment can become an great tool to the teaching if it’s 

utilized in the right way. The project has three phases: the first one will be an  bibliographic 

research of materials to utilize in the app as well as researching the construction of it. The 

second phase it will be the elaboration of the app and it´s construction and a research between 

IFRN’s students to verify the knowledge that they have about the apps that teach english and 

be the dissimilar that they would want in a app. The third phase it will be the 

test of the app with users, application improvement, verification of possible flaw and the 

solving of them and make a new research to know if the app is effective or not. In t

we will also write articles for local events (Expotec, Secitex). Finally, the third phase will 

elaborate the final report of the project. We hope this project will bring a higher level of 

knowledge in english language students of IFRN and public schools of town as so as the 

teaching of foreign language and teaching of a second language. 

: Smartphone. App. English Language. Learning. 

Aprender inglês em escolas públicas sempre foi um tema trabalhado em diversas 

inda atualmente a pergunta que persiste é como é possível ensinar inglês na 

escola pública? Muitas são as sugestões e atividades que propõe fazer o “milagre” de aprender 

inglês na escola pública. O que não se coloca, entretanto, é o fato de que inglês se a

forma tradicional. O ensino tradicional já vem sendo combatido de diversas formas, mas 

infelizmente ainda nos dias atuais a gramática descontextualizada e as aulas repetitivas ainda 

nos saber então que tipo de atividade nos dias atuais chama mais 

atenção dos alunos para se aprender inglês. Uma das hipóteses que temos é a possibilidade do 

Ensino de Inglês na escola pública possa ser modificado do Ensino Tradicional (Gramatical) 

para o ensino com metodologias que aumentem o interesse dos alunos. Acreditamos que os 

alunos estão desmotivados, pois as aulas nas escolas públicas são convencionais e não 

images, gifs for the learning of english language. Currently, the professor sees himself 

, because it takes the 

attention of the students, but this equipment can become an great tool to the teaching if it’s 

utilized in the right way. The project has three phases: the first one will be an  bibliographic 

pp as well as researching the construction of it. The 

second phase it will be the elaboration of the app and it´s construction and a research between 

IFRN’s students to verify the knowledge that they have about the apps that teach english and 

be the dissimilar that they would want in a app. The third phase it will be the 

test of the app with users, application improvement, verification of possible flaw and the 

solving of them and make a new research to know if the app is effective or not. In these phase 

we will also write articles for local events (Expotec, Secitex). Finally, the third phase will 

elaborate the final report of the project. We hope this project will bring a higher level of 

schools of town as so as the 

Aprender inglês em escolas públicas sempre foi um tema trabalhado em diversas 

inda atualmente a pergunta que persiste é como é possível ensinar inglês na 

escola pública? Muitas são as sugestões e atividades que propõe fazer o “milagre” de aprender 

inglês na escola pública. O que não se coloca, entretanto, é o fato de que inglês se aprende de 

forma tradicional. O ensino tradicional já vem sendo combatido de diversas formas, mas 

infelizmente ainda nos dias atuais a gramática descontextualizada e as aulas repetitivas ainda 

nos dias atuais chama mais 

atenção dos alunos para se aprender inglês. Uma das hipóteses que temos é a possibilidade do 

Ensino de Inglês na escola pública possa ser modificado do Ensino Tradicional (Gramatical) 

o interesse dos alunos. Acreditamos que os 

alunos estão desmotivados, pois as aulas nas escolas públicas são convencionais e não 
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apresentam a realidade tecnológica que vivenciamos hoje. O entretenimento mais frequente 

passou a ser o computador, celular e t

adolescente nos dias atuais prefere assistir séries e usar o celular e o computador para passar o 

tempo. Empresas como a Netflix, famoso site de streaming, a cada dia aumentam a 

quantidade de assinantes por t

alcança as casas dos alunos e vários lugares públicos. Os jovens da era moderna possuem 

celulares e têm em diversos espaços condições de acesso à internet e a utilização de todo tipo 

de aplicativos é bastante comum entre os jovens. E nesse emaranhado de diversidade de 

aplicação, nos interessaremos neste projeto de observar os aplicativos relacionados ao 

aprendizado de uma segunda língua, no caso, da língua inglesa.

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 A partir da década de 80, com o advento dos microcomputadores, a escola começou a 

vivenciar a era computacional progressivamente, agregando duas formas principais de uso dos 

mesmos convencionadas pelos termos instrucionismo e construcionismo (VALENTE, 1998)

 Salles e Gimenez (2010) afirmam que a notável expansão do inglês no mundo e seu 

uso como via de comunicação internacional nas últimas décadas vêm trazendo novos desafios, 

preocupações e expectativas. A língua inglesa vem sendo usada por mais pessoas e com

objetivos que nunca. Essas autoras também ressaltam “que o ensino de inglês no Brasil falha 

do ponto de vista prático, pois não estão sendo criadas oportunidades para que as habilidades 

necessárias sejam trabalhadas em sala de aula” (SALLES E GIMENEZ

Para a UNESCO (2013), os benefícios trazidos pela 

deste tipo de aprendizagem e são: Expandir o alcance e a igualdade da educação; Facilitar a 

aprendizagem personalizada; Fornecer feedback e avaliação imediata;

aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar; Fornecer suporte ao ensino 

contextualizado; Melhorar a aprendizagem continuada; Unir aprendizagem formal e informal; 

Minimizar a interrupção do ensino em áreas de conflito e desastres; Auxiliar os 

deficiência; Melhorar a comunicação professor
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apresentam a realidade tecnológica que vivenciamos hoje. O entretenimento mais frequente 

passou a ser o computador, celular e tablet em vez da televisão, revistas e livros. O 

adolescente nos dias atuais prefere assistir séries e usar o celular e o computador para passar o 

tempo. Empresas como a Netflix, famoso site de streaming, a cada dia aumentam a 

quantidade de assinantes por terem um custo baixo e pelo aumento do acesso à internet que 

alcança as casas dos alunos e vários lugares públicos. Os jovens da era moderna possuem 

celulares e têm em diversos espaços condições de acesso à internet e a utilização de todo tipo 

s é bastante comum entre os jovens. E nesse emaranhado de diversidade de 

aplicação, nos interessaremos neste projeto de observar os aplicativos relacionados ao 

aprendizado de uma segunda língua, no caso, da língua inglesa. 

REFERENCIAL TEÓRICO  

a década de 80, com o advento dos microcomputadores, a escola começou a 
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mesmos convencionadas pelos termos instrucionismo e construcionismo (VALENTE, 1998)

Salles e Gimenez (2010) afirmam que a notável expansão do inglês no mundo e seu 

uso como via de comunicação internacional nas últimas décadas vêm trazendo novos desafios, 
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do ponto de vista prático, pois não estão sendo criadas oportunidades para que as habilidades 
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Minimizar a interrupção do ensino em áreas de conflito e desastres; Auxiliar os 

deficiência; Melhorar a comunicação professor-aluno, aluno-aluno, professor-
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ablet em vez da televisão, revistas e livros. O 

adolescente nos dias atuais prefere assistir séries e usar o celular e o computador para passar o 

tempo. Empresas como a Netflix, famoso site de streaming, a cada dia aumentam a 

erem um custo baixo e pelo aumento do acesso à internet que 

alcança as casas dos alunos e vários lugares públicos. Os jovens da era moderna possuem 

celulares e têm em diversos espaços condições de acesso à internet e a utilização de todo tipo 

s é bastante comum entre os jovens. E nesse emaranhado de diversidade de 

aplicação, nos interessaremos neste projeto de observar os aplicativos relacionados ao 

a década de 80, com o advento dos microcomputadores, a escola começou a 

vivenciar a era computacional progressivamente, agregando duas formas principais de uso dos 

mesmos convencionadas pelos termos instrucionismo e construcionismo (VALENTE, 1998). 

Salles e Gimenez (2010) afirmam que a notável expansão do inglês no mundo e seu 

uso como via de comunicação internacional nas últimas décadas vêm trazendo novos desafios, 

preocupações e expectativas. A língua inglesa vem sendo usada por mais pessoas e com mais 

objetivos que nunca. Essas autoras também ressaltam “que o ensino de inglês no Brasil falha 

do ponto de vista prático, pois não estão sendo criadas oportunidades para que as habilidades 

, 2010, p.30). 

Aprendizagem Móvel são próprios 

deste tipo de aprendizagem e são: Expandir o alcance e a igualdade da educação; Facilitar a 

aprendizagem personalizada; Fornecer feedback e avaliação imediata; Conceder 

aprendizagem a qualquer hora, em qualquer lugar; Fornecer suporte ao ensino 

contextualizado; Melhorar a aprendizagem continuada; Unir aprendizagem formal e informal; 

Minimizar a interrupção do ensino em áreas de conflito e desastres; Auxiliar os alunos com 

-professor. 
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3 METODOLOGIA  

O projeto terá 3 fases: a primeira será o levantamento de material para construção de 

uma aplicativo para o aprendizado de língua inglesa. Nesta 

para inserir no aplicativo quanto tipos de aplicativos que existem no mercado para observar 

qual seria o aplicativo que teria formato diferente dos que estão no mercado. Nossa hipótese é 

de que não existem aplicativos que 

com que o aluno interaja repetindo as falas de seus personagens favoritos interpretando as 

cenas. A segunda fase do projeto é fazer o aplicativo para smartphone. Nesta fase além da 

pesquisa de plataformas para ambientar este app teremos a fase de pesquisa com alunos do 

IFRN e de escolas públicas sobre o aprendizado do inglês e sobre aplicativos. Nesta fase o 

app será feito com todo o layout e materiais necessários para fase de testes.A última fase do 

projeto são os testes com usuários do IFRN, aprimoramento das funções, pesquisa com 

alunos, viabilidade técnica da utilização de vídeos. Nesta fase também iremos escrever artigos 

para eventos como CONGIC, Expotec, Secitex e eventos nacionais e/ou internaciona

última fase também faremos o relatório final do projeto.

4 RESULTADOS ESPERADOS

Espera-se contribuir através da construção deste aplicativos com o Ensino de Língua 

Inglesa no IFRN, nas escolas públicas da cidade e no Brasil como um todo 

aplicativo que possa motivar o aluno ao aprendizado da língua inglesa; a

contribuir com pesquisas futuras que possam aprimorar a tecnologia utilizada e ser fonte de 

inspiração para que os alunos se interessem mais para aprender i
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O projeto terá 3 fases: a primeira será o levantamento de material para construção de 

uma aplicativo para o aprendizado de língua inglesa. Nesta fase pesquisaremos tanto conteúdo 

para inserir no aplicativo quanto tipos de aplicativos que existem no mercado para observar 

qual seria o aplicativo que teria formato diferente dos que estão no mercado. Nossa hipótese é 

de que não existem aplicativos que trabalhem com vídeo de séries, por exemplo, que façam 

com que o aluno interaja repetindo as falas de seus personagens favoritos interpretando as 

cenas. A segunda fase do projeto é fazer o aplicativo para smartphone. Nesta fase além da 

as para ambientar este app teremos a fase de pesquisa com alunos do 

IFRN e de escolas públicas sobre o aprendizado do inglês e sobre aplicativos. Nesta fase o 

app será feito com todo o layout e materiais necessários para fase de testes.A última fase do 

jeto são os testes com usuários do IFRN, aprimoramento das funções, pesquisa com 

alunos, viabilidade técnica da utilização de vídeos. Nesta fase também iremos escrever artigos 

para eventos como CONGIC, Expotec, Secitex e eventos nacionais e/ou internaciona

última fase também faremos o relatório final do projeto. 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  
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app será feito com todo o layout e materiais necessários para fase de testes.A última fase do 
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se contribuir através da construção deste aplicativos com o Ensino de Língua 

Inglesa no IFRN, nas escolas públicas da cidade e no Brasil como um todo fazendo um 

 pesquisa poderá 

contribuir com pesquisas futuras que possam aprimorar a tecnologia utilizada e ser fonte de 

nglês; com o sucesso do 

aplicativo pretendemos também elevar o nível de inglês dos alunos do IFRN e da cidade de 

Currais Novos e do Seridó do RN; esperamos poder fazer a interação entre alunos dos 

m a elaboração deste aplicativo.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao final do presente trabalho concluiu

ainda devem ser ajustados, tanto em termos de designer como de faturação do código. Porém 

estes problemas podem ser 

inclusive inferior a quantidade mínima da metodologia que foi utilizada.  Outro fator negativo 

é que o sistema foi projetado e implementado para funcionar apenas na plataforma de 

dispositivos Android inferiores a versão 8 da plataforma. Outro fator, também muito 

importante, que ainda precisa ser destacado é que realmente existe a necessidade de um 

software bem elaborado que siga o mesmo objetivo deste projeto, conforme verificamos nas 

respostas dos alunos do IFRN. Sendo assim, este projeto serviu para obter informações tanto 

de viabilidade como de especificação do sistema, inclusive na projeção de prototipos de 

designers e da implementação do próprio código fonte disponível publicamente no github 

(link https://github.com/kairiroberto/AppEnglish), possibilitando que futuros projetos utilizem 

esta documentação para elaboração de seus trabalhos.
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ANÁLISE DA EMPATIA E ALTERIDADE A PARTIR DO CONTO 

“GIGANTE DO VOLANTE” DO LIVRO “ESCURIDÃO TOTAL SEM 

ESTRELAS” DE STEPHEN KING.   

Ana Edilza Cândido Fernandes1; Jossanna Aline Galvão dos Santos2; Lariza Michaelichen de Medeiros  

Costa3  e Juan dos Santos Silva4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Currais Novos. 

ÁREA TEMÁTICA: Artes, letras e linguística; Ciências humanas. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar uma análise da empatia, no conto “Gigante 

do Volante” do livro “Escuridão Total Sem Estrelas” de Stephen King, a partir das categorias 

bahktinianas de alteridade e excedente de visão. Tendo em vista a busca incessante pela 

construção de um mundo utópico elaborado a partir de modelos comportamentais pré-

estabelecidos, é possível perceber que, a partir do conto analisado e do comportamento 

observado de Tess, ou seja, a personagem principal, os princípios de justiça se embasam em 

atos de represália. A partir dessa perspectiva, os leitores reproduzem o fenômeno de alteridade 

para com os personagens, sendo bastante presente em tal obra. Dessa maneira, embasando-se 

por meio dos conceitos de alteridade e excedente de visão de Mikhail Bakhtin e fazendo uma 

analogia com o conceito de fato social elaborado por Émile Durkheim, é perceptível que a 

sociedade já tem um modelo específico de viver e quando notamos um antagonismo que 

repreendemos. Portanto, esse trabalho se insere na área de Linguagem Aplicada. Além disso, a 

metodologia aplicada é baseada na pesquisa qualitativa, com o estudo de caso proposto por 

Antônio Carlos Gil e o método do paradigma indiciário, elaborado por Carlo Ginzburg. 

PALAVRAS-CHAVE: Gigante no volante; Alteridade; Linguagem Aplicada. 

 

 

226 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

ABSTRACT 

This work aims to present an empathy analysis in Stephen King, based on novella "Brig 

driver" from the book "Full Dark, No Stars", from the Bahktinian categories of alterity and surplus 

vision. In view of the incessant search for the construction of a utopian world elaborated from pre-

established behavioral models, it’s possible to perceive that, from the analyzed tale and the observed 

behavior of Tess, that is, the main character, the principles of justice are based on acts of reprisal. It’s 

from that perspective that readers reproduce the phenomenon of alterity towards the characters, being 

very present in this book. That way, based on the concepts of alterity and surplus vision of Mikhail 

Bakhtin and making an analogy with the concept of social fact written by Émile Durkheim, it’s 

evident that society already has a specific model of living and when we notice an antagonism we 

reprimand. Therefore, this work falls within Applied Language area. Also, the methodology applied 

is based on qualitative research, with the case study proposed by Antônio Carlos Gil and the method 

of the indiciary paradigm, drafted by Carlo Ginzburg. 

KEYWORDS: Big driver; Alterity; Applied Language. 

1 INTRODUÇÃO  

O livro “Escuridão Total Sem Estrelas”, escrito pelo autor Stephen King, é uma ficção de 

gênero terror composto por quatro contos. Dessa maneira, no conto “Gigante do Volante”, Tess é 

uma escritora, que, após uma palestra, pega um atalho para voltar pra casa e é abusada sexualmente. 

A partir disso, ela embarca em um redemoinho de descobertas e ódio, demonstrando como o lado 

psicológico de uma pessoa pode ser afetado após traumas fortes, como o vivido por ela. 

Portanto, a partir da perspectiva de Bakhtin (2015), é quase impossível e desprovida de sentido 

uma identificação com o outro que promova a perda do lugar que o indivíduo é a ocupar fora do outro. 

Logo, quando o indivíduo se identifica com o outro, é possível vivenciar sua dor e a reação suscitada 

será o apoio e o ato de assistência (BAKHTIN, 2015).  

O fato social elaborado por Émile Durkheim (2015) relata como o indivíduo tem que agir e a 

se adaptar a uma sociedade de acordo com as suas regras de comportamento, determinando suas 

maneiras, pensar e sentir na vida de um indivíduo. Logo, os indivíduos são vítimas daquilo que vem 
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do exterior e os fatos sociais são produtos da vida em sociedade, e sua manifestação é o que interessa 

(RIBEIRO, 2015). 

Nesse prisma, a Literatura pode ser considerada uma como ferramenta que aproxima o leitor 

dos protagonistas, pois é um ambiente favorável ao fenômeno da alteridade dos indivíduos para com 

os personagens. Assim, o objetivo deste trabalho é expor e analisar a empatia com base nas teorias de 

alteridade na visão de Mikhail Bakhtin, no conto “Gigante do Volante” do livro “Escuridão Total 

Sem Estrelas”, além de reconhecer a visão da sociedade quanto a justiça com as próprias mãos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Alteridade é a relação em que os indivíduos se constituem a partir da vivência estética, sendo 

necessário sair de si mesmo e entrar em empatia para com o outro, procurando ver o mundo a partir 

da sua perspectiva (BAKHTIN, 2015). 

 Além disso, fatos sociais, descritos por Durkheim (2015), apresentam uma definição 

baseada no princípio de agentes sociais e culturais, que determinam as maneiras de agir, pensar e 

sentir na vida de um indivíduo, obrigando a se adaptarem aos paradigmas socioculturais hegemônicos.  

 O conceito de empatia tem sido muito difundido desde os séculos passados por autores das 

ciências sociais e das áreas humanas. Contudo, o conceito que mais se relaciona com o presente 

trabalho está inserido no conceito da psicologia, como define SAMPAIO et. al. (2009, p. 213) que a 

empatia é uma capacidade através da qual as pessoas compreendem umas às outras, como se elas 

mesmas estivessem vivenciando as experiências alheias.  

Quando se pensa no processo de empatia, pode-se remeter também a um processo de 

generosidade e de interligação pessoal com o outro e o partilhamento de vivência a partir de um 

determinado fato que une o pensamento, que vai, então, gerar compaixão ao próximo. 

3 METODOLOGIA  

Esse trabalho foi desenvolvido através das leituras de livros, artigos científicos e estudo das 

teorias de grandes autores, com o objetivo de elaborar um embasamento conceitual e técnico sobre a 

problemática em estudo. O presente trabalho é um estudo de caso, que, segundo Antônio Carlos Gil 
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(2010, p. 37), os “seus resultados são apresentados em aberto, ou seja, na condição de hipóteses, não 

de conclusão.”  

Tendo como base a pesquisa qualitativa, empregando o estudo de análises das práticas 

discursivas do autor Mikhail Bakhtin, serão utilizados os conceitos de alteridade e excedente de visão. 

Após a leitura do conto “Gigante do Volante”, foram levantadas problemáticas para analisar a obra 

como o estudo da alteridade com a personagem principal e como as representações dos personagens 

são refletidas na nossa sociedade. Com isso, estas relações foram analisadas através dos conceitos 

supracitados, além do conhecimento adquirido ao longo da formação e vivência acerca do tema e da 

visão que se é estabelecida dos leitores com os personagens principais.  

Outrossim, é necessário se apropriar do método do Paradigma Indiciário de Carlo Ginzburg 

(1989), partindo do pressuposto de que toda realidade está repleta de detalhes que permitem vê-la 

numa profundidade pouco costumeira. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A partir das perspectivas apresentadas, é possível perceber que o pensar o humano através da 

dimensão da alteridade, como também compreende Arruda (1998), significa que as representações 

da alteridade servem na transformação daquilo que nos é familiar. No entanto, existe uma 

impossibilidade de coincidência entre os olhares do Eu e do Outro, principalmente a partir da análise 

de Bakhtin ao propor o conceito de excedente estético. Além disso, ao interligar o conto a tais 

conceitos supracitados, quando alguém lê uma história fictícia, a identificação com os personagens 

da história e o envolvimento emocional na história faz com que o leitor tenha afinidade com os 

personagens e talvez até mesmo experimente os eventos da história como se o leitor experimentasse 

os eventos em si (BAL, 2013). 

É notório que os leitores do livro se comportam com empatia ao se colocar no lugar do “outro” 

que está a executar tais atrocidades, observando-se na mesma posição ao executar os atos realizados 

pela personagem principal. Portanto, uma compreensão empática de tais atitudes vai além de um 

entendimento “exterior” sobre os pensamentos e sentimentos da outra pessoa, chegando a 

compreendê-la “de dentro”, implicando a compreensão de seus estados internos, sem fazer nenhum 

julgamento de valor sobre a subjetividade do outro (SAMPAIO et. al., 2009). Assim, a empatia é 
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vista não apenas como uma resposta reflexa ao comportamento do outro, mas também como uma 

habilidade desenvolvida que envolve o estabelecimento de vínculos afetivos entre duas ou mais 

pessoas, durante os quais alguém se permite, deliberadamente, sensibilizar-se e envolver-se com a 

vida privada de outros (ROGERS, 2001 apud SAMPAIO et, al. 2009).  

Portanto, diante dos acontecimentos retratados, junto com os fatos sociais descritos por 

Durkheim (2015), tal diálogo entre o personagem e a protagonista principal pode ser afirmado 

principalmente através da conformidade e identificação de seus atos e da quebra da expectativa social 

sobre eles. Tess, ao realizar a justiça com as próprias mãos, promove o sentimento de alteridade 

descrito por Bakhtin (2015), haja vista que o leitor se identifica com a protagonista e sua situação, 

vivenciando sua dor e concordando com suas atitudes de retaliação, mesmo que seja uma prática 

totalmente criminalizada. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto e com base nos objetivos estabelecidos, é evidente que a teoria da 

Alteridade e da excedente de visão proposta por Bakhtin possui uma forte interação com o conto, 

tendo em vista que os leitores da obra desenvolvem o sentimento de alteridade, colocando-se, em 

diversas situações expostas e na realidade a qual a personagem principal estava inserida, superando a 

teoria de Durkheim, que se baseia nas regras sociais e no comportamento do indivíduo na sociedade. 

Dessa forma, o paralelo estabelecido entre o mundo utópico e o conto juntamente com as 

teorias de Bakhtin, Durkheim, Ginzburg e a lei de Talião por mais que tenham sido desenvolvidas em  

um espaço de tempo diferente, foi notável o quanto a arte pode expressar a realidade a qual o 

indivíduo está inserido, confirmando, assim, os ideais da estética verbal bahkitiniana. 

Portanto, é nítido o quanto a leitura é importante para o desenvolvimento da empatia para com 

o outro, engrandecendo a percepção do mundo, e para entender a sociedade contemporânea a qual 

estamos situados, levando em consideração os dogmas que guiam a sociedade e consequentemente a 

propagação dos acontecimentos em que estamos sujeitos. 
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ESTUDOS DA ARGUMENTAÇÃO EM DISCURSOS PÚBLICOS: 

CONSTRUÇÃO DO PONTO DE VISTA (PDV) EM COMENTÁRIOS DO 

INSTAGRAM. 
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                                               ÁREA TEMÁTICA: (Artes, letras e linguística) 

RESUMO 

O presente trabalho pretende analisar a argumentação e a construção do ponto de vista 

(PDV) em comentários em uma página da rede social Instagram®. Analisamos a enunciação 

argumentativa e descrevemos a abordagem do tema meio ambiente e política ambiental. Na 

apresentação, assunção ou não do PDV, notaremos maior ou menor aproximação dos 

comentadores com os seus seguidores ou comentaristas para convencimento e exposição de 

opiniões e ideias. Objetivamos com isso analisar debates, especialmente em ambientes 

virtuais a partir das estratégias de análises desses discursos. Descreveremos alguns resultados 

da análise da pesquisa, que teve como metodologia a percepção e a análise de comentários no 

Instagram®. Esta pesquisa revela que, os comentários das redes sociais podem se tornar mais 

produtivos, reflexivos e argumentativos quando se observa a constituição do PDV e sua 

enunciação.  

PALAVRAS-CHAVE: Argumentação. PDV. Comentários. Instagram®. 

ABSTRACT 

The present work intends to analyze the argumentation and the construction of the 

POV (Point of View) in comments on pages of the Instagram® social network, observing the 

argumentation about the debated topic, an approach with its followers or commentators to 

convince opinions and ideas. It also aims to analyze the debates, especially in virtual 
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environments and to propose strategies for analyzing these discourses. Here we will describe 

some results of the analysis of the research performed virtually, which had as methodology a 

perception and analysis of comments on Instagram®. This research reveals that comments 

from social networks can become more productive, reflective and argumentative when 

looking at the constitution of the POV and the argument. 

KEYWORDS: Argumentation. POV. Comments. Instagram®. 

1 INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem como objetivo contribuir com o estudo da argumentação e da 

construção do Ponto de Vista (PDV) presentes em discursos públicos, principalmente no 

suporte da rede social Instagram®. Far-se-á análises de textos curtos, do gênero comentário, 

tendo como orientação teórica a Linguística Textual, mais precisamente a análise textual dos 

discursos (ATD), com os estudos sobre argumentação e o PDV, notadamente em J. M. Adam 

(2010, 2011) e Rabatel (2016).  

No Instagram®, o comentário é o gênero textual que promove a discussão, a interação 

e a construção argumentativa. Conforme Weinrich (apud ADAM, 2011, p. 293): “Todo 

comentário é um fragmento da ação; por menor que seja, ele modifica a situação dos dois 

interlocutores e engaja, dessa forma, um e outro”.  

Os comentários em redes sociais na internet são mais curtos, diretos, interativos e não 

possuem um monitoramento pelas regras e normas gramaticais. São formados pela sequência 

argumentativa, pela força enunciativa de suas ideias, o que Adam (2011) designa como 

enunciação direta ou enunciação do discurso, e pelo ponto de Vista (PDV).  

A interação dos interlocutores das postagens nos comentários tem como principal 

intenção influenciar os demais leitores, a fim de que esses adiram ou não ao seu PDV. 

Weinrich apud Adam (2011, p.293) afirma que: “por menor que seja um comentário, ele 

modifica a situação dos dois interlocutores e engaja, dessa forma, um e outro”. 

Os comentários, na construção argumentativa, podem estabelecer a assunção, ou não, 

do Ponto de Vista (PDV). Pretendemos analisar os comentários em postagens do Instagram®, 

observando o uso da sequência argumentativa e do PDV e como se estabelece a interação 

entre a postagem motivadora e os comentários, que, na grande maioria das vezes, dividem–se 
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em favoráveis ou não a outros comentários e à postagem, criando-se espaços de discussão nos 

discursos públicos sediados na internet. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

Utilizamos como referencial teórico os estudos sobre argumentação e Ponto de Vista 

(PDV), a partir da visão teórica da Análise Textual do Discurso (ATD), especialmente as 

contribuições teóricas de J. M. Adam (2010, 2011) e Rabatel (2016) e as categorias teóricas 

proposição-enunciado, argumentos e pontos de vista da ATD. 

Rabatel (2016) explicita que o PDV pode ser percebido ou implicitamente 

reconhecido, mesmo quando o interlocutor não o afirma. Para o autor francês há três 

modalidades de ponto de vista: PDV representado, PDV narrado e PDV afirmado. Nessas 

modalidades todo PDV é adotado, embora nem sempre o enunciador, ou seja, aquele que 

defende um ponto de vista, seja também o enunciador desse PDV. Podemos perceber as três 

modalidades na materialidade do texto, nas escolhas que os enunciadores fazem de palavras 

que apresentam qualificações dos discursos em concordância ou discordância, ou quando 

expressamente assumem a voz de outro para reforçarem/construírem seu PDV. 

Adotamos a posição teórica de J. M. Adam (2010, 2011) sobre a sequência 

argumentativa enquanto processo de argumentação e contra-argumentação percebido na 

retomada das proposições e argumentos do discurso do outro para construção da 

argumentação do enunciador que assume, concordando ou discordando, o PDV frente a outros 

PDVs.  

 

3 METOLOGIA  

  

Esse trabalho, que está em execução, se origina do projeto de pesquisa “Construção do 

Ponto de Vista (PDV) em comentários do Facebook®”, do Campus Currais Novos, apresenta-

se como uma pesquisa qualitativa e descritiva cujo método se estabelece a partir dos estudos e 

discussões da literatura teórica proposta sobre argumentação e PDV na perspectiva da análise 

textual dos discursos na rede social Instagram®. Realizou-se a seleção de 20 comentários em 

duas postagens, sobre a temática meio ambiente, abordados em dois perfis do Instagram®. 

Em seguida, ocorreu análise da argumentação e do PDV em cada um dos 40 comentários 
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selecionados. Uma das postagens, retirada do perfil “Quebrando o tabu”, era relacionada à 

aprovação, pelo governo, de mais de 51 agrotóxicos. A outra, relacionada ao rompimento de 

uma barragem de rejeitos de mineração em Brumadinho, em Minas Gerais, retirada do perfil 

“Portal G1”. Em cada postagem retiramos dos textos publicados pelos suportes algumas 

proposições (enunciados) que resumem as postagens e podem ou não serem retomados pelos 

comentários realizados. 

4 ANÁLISES DOS DADOS, RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os comentários analisados, e ainda em processo de análise, apresentam opiniões, 

sendo algumas mais subjetivas, e, em maioria, mais discursivas. Na construção do PDV, e 

consequentemente da argumentação, notamos a citação direta do discurso do outro para 

assunção do PDV do comentarista. Seja da postagem motivadora, retomando alguns dados da 

postagem, seja com outros comentários com os quais ocorrem interações. O PDV mostrado e 

assumido é percebido através de algumas expressões linguísticas como o uso de conectores 

contra argumentativos (mas, embora, e não...) ou de adjetivações positivas ou negativas, 

expressões adverbiais que expressam concordância ou discordância 

Alguns comentários, de certa forma, ainda apresentavam respostas a outros 

comentários feitos e não em relação à postagem motivadora. Sendo assim, em nossa análise, 

notamos que os interlocutores comentaristas assumem o seu PDV e constroem a sua 

argumentação com e a partir da interação com o outro. 

A primeira análise foi feita sobre o comentário de uma publicação da página 

"Quebrando o Tabu", publicada em 23 de julho de 2019. 

PM1 - Esse é o ritmo de liberação mais alto já registrado na história do Brasil. 

Foram analisados 20 comentários tendo como critério os que gerassem comentários e 

que tivessem, no mínimo, 2 linhas. 

Comentário escolhido para explanação: 

O comentário totaliza duas linhas, tendo 36 respostas e 19 curtidas. 

Análise exemplificativa: 
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F.C. "Vcs são tendenciosos, só liberaram os genéricos que serão mais baratos e irão 

baratear os custos para o produtor...Hipócritas" 

• O comentário faz referência à PM1. Isso é explicitado quando o comentarista 

utilizando a expressão “só liberaram os genéricos” contraria a proposição da 

postagem.  

• O uso do vocês (vcs) é analisado como uma maneira do comentarista se excluir do 

grupo dos “tendenciosos”, uma adjetivação utilizada por ele para se referir à página ou 

aos defensores dos mesmos ideais trazidos na publicação. 

• O uso do adverbio “só” foi utilizado pelo comentarista para dar ênfase ao verbo 

seguinte “liberaram” e foi utilizado como uma forma de contrariar a PM1 e excluir a 

ideia de que “é o ritmo de liberação mais alto já registrado na história do Brasil.” 

• O uso dos verbos “serão” e “irão” trazem a ideia de um futuro próximo que, para o 

comentarista, ainda não é realidade, mas que ocorrerá.  

• A escolha lexical “hipócritas” como marca de identificação mostra novamente a 

divisão de grupos: um, no qual o comentarista está inserido, e outro, que é formado 

pelos que concordam com a publicação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse trabalho apresenta a importância da análise dos comentários realizados em redes 

sociais ao explorar a construção da argumentação, bem como do PDV, e com isso 

compreender como estão sendo realizados os discursos públicos realizados nas redes sociais.  

São as redes sociais que muitas vezes influenciam ou disseminam ideias, conceitos, 

preconceitos, PDVs que podem se tornar dominantes e assumidos por uma grande maioria de 

pessoas. Podem definir comportamentos e atitudes que, como percebemos nas construções de 

narrativas da mídia e dos governos, como as relacionadas ao meio ambiente e a política 

ambiental, determinam essa política ambiental e a percepção que se quer/deseja estabelecer 

como consenso ou dissenso. 

Com o desenvolvimento da pesquisa, promover uma análise mais aprofundada de 

outros comentários em outras postagens em que o uso da argumentação dos posicionamentos 
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construídos pelos PDVs se apresenta como elemento importante e necessário para a escrita e 

leitura de textos tanto mais densos, quanto em comentários nos discursos públicos na internet. 
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DESEMPENHO PRODUTIVO DA BETERRABA (Beta vulgaris L.) 

COM ADIÇÃO DE PALHA DE CARNAÚBA E DE COQUEIRO AO 

SOLO. 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A cultura da beterraba (Beta vulgaris L.) tem grande potencial comercial, se explorada 

corretamente. A cultura demanda de solos apropriados para que haja o mínimo de 

interferência possível na sua raiz tuberosa. Buscou-se avaliar o desempenho do sistema 

radicular da beterraba no solo classificado como Neossolo Flúvico de textura, 

predominantemente, siltosa do IFRN – campus Ipanguaçu, incorporando palha de 

carnaúba e de coqueiro. Os tratamentos foram: T1= testemunha, T2= com adição de 

palha de carnaúba e T3= com adição de palha de coqueiro. Conclui-se que a Palha de 

Carnaúba mostrou maior eficiência quando comparada aos demais tratamentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Beta vulgaris L. Raiz. Solo. Palha. 

 

ABSTRACT 

Beet crop (Beta vulgaris L.) has great commercial potential, if properly exploited. The crop 

demands appropriate soils so that there is as little interference as possible to its tuberous root. 

The objective of this work was to evaluate the development of the root system of beet in the 

soil classified as Neosol Flúvico, predominantly siltous from the IFRN - Ipanguaçu campus, 

incorporating carnauba and coconut straw. The treatments were: T1 = control, T2 = with 

addition of carnauba straw and T3 = with addition of coconut straw. It was concluded that the 

Carnaúba straw showed higher efficiency when compared to the other treatments. 

 

KEYWORDS: Beta vulgaris L. Root. Soil. Straw. 
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1 INTRODUÇÃO 

Alguns solos sofrem com problemas de compactação e/ou adensamento, o que 

prejudica o desenvolvimento das plantas, dentre elas, as que possuem raízes tuberosas, 

se tornando um empecilho para a agricultura familiar que dispõe de pouco maquinário 

para manejar corretamente o solo. Sendo assim foi realizado um estudo com o objetivo 

de melhorar as características físicas do solo por meio da incorporação de palha de 

carnaúba e coqueiro e verificar se auxiliam na melhoria da aeração do solo,  e assim, 

ajudar os agricultores familiares a produzir culturas tuberosas, mesmo com solos 

adensados ou compactados, por meio da adição de resíduos orgânicos que seriam 

descartados e que requerem processos simples para a sua manutenção. No Rio Grande 

do Norte, a produtividade de algumas hortaliças é limitada e pouco significativa, como a 

cultura da beterraba (Beta vulgarias L), não produzindo a quantidade necessária para 

suprir a demanda interna, tendo que importar de outros estados. (GRANGEIRO et al., 

2007). Com isto, fizemos uma pesquisa com a cultura da beterraba Beta vulgaris 

utilizando a cultivar katrina para analisar o seu desempenho a partir da adição de palha 

de carnaúba e coqueiro para melhorar a aeração do solo e tornar viável a produção de 

Beterraba. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo TIVELLI et al., 2011, p. 2 A beterraba Beta vulgaris uma das principais 

olericolas cultivadas no Brasil, possui inúmeros biótipos, e três deles possuem grande 

interesse econômico, sendo eles: a beterraba hortícola, açucareira e a forrageira. Um dos 

biótipos possui altos teores de sacarose, e é utilizado para extração de açúcar e por isso 

recebe o nome de beterraba açucareira A partir dos subprodutos desta cultivar são feitos 

melaço e polpa, ou utilizados como fertilizantes orgânicos e suas folhas são utilizadas 

como forragem para os animais. Já a beterraba hortícola, que também é conhecida 

popularmente como “beterraba de mesa”, é a mais cultivada no Brasil e suas raízes e 

folhas são aproveitadas na alimentação humana.  
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De elevado valor nutricional, destaca-se, dentre as hortaliças, por sua composição 

nutricional, sobretudo, rica em açúcares, vitaminas do complexo B e nutrientes como 

potássio, sódio, ferro, cobre e zinco. (BARCELOS, 2010, p 1) Para a cultura da 

beterraba o solo deve ser arado e gradeado, de modo a possibilitar a construção de 

canteiros bem destorroados e fofos, condição necessária para se obterem raízes bem 

desenvolvidas e de boa conformação. (CARVALHO; SILVEIRA, 2007, p 1)  

 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho foi desenvolvido no Instituto federal de educação, ciência e 

tecnologia do Rio grande do Norte – Campus Ipanguaçu. O estudo foi realizado entre os 

meses de abril e junho de 2019, a cultivar utilizada foi a katrina. O delineamento 

aplicado foi o de blocos totalmente ao acaso (DBC) com três tratamentos: T1= 

testemunha sem adição de palha, T2= incorporação de palha de carnaúba Copernicia 

runifera (5 kg) e T3= incorporação de palha de coqueiro Cocos nucifera (5 kg) e 24 

repetições.   

A área utilizada foi de 10mX1m e dividida igualmente entre os 3 blocos, cada 

bloco possuía 21 plantas. Foi aplicado o método de plantio indireto, as sementes da 

beterraba foram obtidas através do IFRN – Campus Ipanguaçu/Fazenda escola, foram 

plantadas em bandejas e após o aparecimento da primeira folha verdadeira foram 

transplantadas para a área de pesquisa. O levantamento do canteiro foi realizado 

juntamente com a adição das palhas ao solo manualmente e revolvida 20 dias antes do 

transplantio. O diâmetro das plantas (raiz) foi analisado com um paquímetro e a massa 

fresca com uma balança de precisão.  A análise estatística foi feita por meio do SIVAR 

5.6 e foi aplicado o teste de Tukey a 5%.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram analisados por meio dos valores médios do diâmetro e da 

massa fresca das raízes de cada tratamento.  Ao avaliar as médias percebe-se que o 

tratamento que mais afetou positivamente as características físicas do solo em estudo 

(Tabela 1), foi com adição de palha de carnaúba (T2) que obteve os maiores valores em 

todas as análises realizadas, seguido pela testemunha (T1) e pela palha de coqueiro 

(T3).  

 

Tabela 1: Valores médios de Massa Fresca das Raízes (MFR) e Diâmetro das Raízes 

(DR) de beterraba em função de diferentes tipos de incorporação. 

 

Tratamentos (t h‾¹) MFR 

(Gramas)  

DR 

(Mm) 

Testemunha (0) 131 g 55,83 

Palha de carnaúba (15) 210 g 66,96 

Palha de coqueiro (15) 115 g 63,43 

 

 

Em relação a MFR o T2 (palha de carnaúba) teve a maior média de peso, com 

uma diferença de 80g para o segundo melhor tratamento (testemunha) e 95g para o 

último tratamento (palha de coqueiro). Analisando o diâmetro das raízes, houve uma 

maior proximidade dos resultados encontrados, sendo novamente o T1 de melhor 

desempenho, diferente do encontrado na análise de massa fresca das raízes (MFR) o T3 

superou o T1, ficando com o segundo lugar, mostrando que as beterrabas da cultivar 

Katrina precisa da incorporação de resíduos orgânicos que melhore a aeração do solo 

para promover um melhor diâmetro.  
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TABELA 2: Análise comparativa dos tratamentos utilizados a partir do diâmetro da 

raíz. 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Testemunha                             56.605714          a 

Palha de carnaúba                   67.737143          a 

Palha de coqueiro                    64.215714          a 

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Linhares et al., 2012 disse que para a produtividade comercial de raízes de beterraba, 

observou-se resposta crescente, em função das doses de palha de carnaúba incorporadas 

ao solo, com produtividade comercial de 9,80 t há -¹ na quantidade de 16,0 t ha- ¹.  

 

TABELA 3: Análise comparativa dos tratamentos utilizados a partir da massa seca da 

raiz. 

 

Tratamentos                             Médias      Resultados do teste  

-------------------------------------------------------------------------------- 

Testemunha                             119.571429             a 

Palha de carnaúba                   221.428571             b 

Palha de coqueiro                    112.142857             a     

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

A incrementação da palha de carnaúba ao solo no experimento de Morais; 

Araújo Júnior; Farias (2017) proporcionou maiores comprimentos de raiz e maior 

produtividade na cultura da cenoura, que também é uma tuberosa, igualmente a 

beterraba. 
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 De acordo com os dados encontrados podemos ver que a incrementação de 

palhas ao solo não interferiu significativamente no diâmetro das beterrabas, mas 

influenciou positivamente na massa fresca e promoveu um maior peso para as 

beterrabas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o presente estudo foi possível avaliar que a beterraba Beta vulgaris L.  da 

cultivar katrina neste experimento teve um maior desempenho da massa da raíz no 

bloco que recebeu a incorporação de 5,0 kg (15 t -1) de palha de Carnaúba, sendo o mais 

indicado para a região.  
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE REMOÇÃO DA SALINIDADE E 

DOS METAIS PESADOS NA ÁGUA RESIDUAL DO PETRÓLEO 

UTILIZANDO A BIOMASSA DA CASCA DO ABACATE 

1,2,3,4,5 
IFRN – Campus Natal – Central 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; Ciências da 

saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias). 

RESUMO 

Embora apresente inquestionável relevância para o desenvolvimento econômico e social de 

vários países, a atividade petrolífera tem se destacado como uma das mais notórias fontes de 

contaminação ambiental. Nesse sentido, uma das principais problemáticas atreladas a esse 

seguimento industrial é a geração de uma água residuária de composição química complexa, 

que possui alto potencial ecotoxicológico à fauna e a flora dos biossistemas terrestres, sendo 

denominada de água de produção ou agua produzida. Visando contornar esse quadro, o 

trabalho em questão teve como objetivo avaliar a eficiência de adsorção dos metais pesados e 

da salinidade na água produzida utilizando o método de biossorção a partir dos resíduos da 

casca do abacate. Para tal, utilizou-se a biomassa residual do abacate em uma granulometria 

padrão de 40 Mesh, sendo utilizados três tratamentos: fibra in natura, fibra protonada com 

NaOH e HCL. Além disso, utilizou-se dois tempos de contato entre o adsorvente e o 

adsorbato, sendo, respectivamente, 30 e 60 minutos. Com o intuito de avaliar a eficiência de 

adsorção na água tratada, analisaram-se as seguintes variáveis: pH, C. E, Na
+
, K

+
, Pb e Cu, 

sendo o experimento todo realizado em duplicatas. Após o término da pesquisa, constatou-se 

que todos os tratamentos utilizados são eficazes na remoção e/ou redução dos componentes 

avaliados, ganhando destaque à fibra protonada com HCL que foi submetida a um tempo de 

contato equivalente a 60 minutos, que conseguiu remover 100% dos metais pesados. Logo, 

conclui-se que a biossorção utilizando a biomassa residual do abacate é uma estratégia 

eficiente e sustentável no tratamento dessa espécie de efluente para o sucessivo 

reaproveitamento e/ou lançamento.    

PALAVRAS-CHAVE: Água de produção. Impactos ambientais. Biossorção. Biomassa.  

ABSTRACT 

Unquestionably relevant to the economic and social development of a country, an oil activity 

has been highlighted as one of the most important sources of environmental contamination of 

anthropic intervention. This sense is a high performance the water is a generation of water 

aquatic complex variable and complex, ecotoxicological fauna and a bio-systems, which must 

be used in water of production of water. Aiming to contaminate the picture, the objective of 

this work was the efficiency of heavy metal adsorption and salinity in water, using the bio-

dosage method from avocado peel residues. For this, an avocado residual biomass is used in a 

standard 40 Mesh particle size, from three treatments: fresh fiber, protonated fiber with NaOH 

and HCL. In addition, two contact times between adsorbent and adsorbate were used, 
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respectively, 30 and 60 minutes. In order to evaluate the adsorption efficiency in the treated 

water, we analyzed the following variables: pH, E, Na +, K +, Pb and Cu, being the whole 

experiment performed in duplicates. After the end of the research, having all tests that are 

repetitive and / or discontinued the evaluated components, highlighting the proton fiber with 

HCL that was subjected to a contact time equivalent to 60 minutes, which was able to remove 

100% of the heavy metals. . Therefore, it is concluded that a biosorption using avocado 

residual biomass is an efficient and sustainable strategy in the treatment of this effluent 

species. 

KEYWORDS: Production water. Environmental impacts. Biosorption. Biomass. 

INTRODUÇÃO 

Dentre os diversos componentes residuais gerados pelo seguimento industrial 

petrolífero, destaca-se a água de produção – também designada como água produzida ou água 

de processo –, a qual é definida como sendo, de acordo com Souza et al. (2017) p. 18, um 

efluente de imenso potencial ecotoxicológico nocivo que é gerado a partir da extração e/ou 

produção do petróleo, sendo esta constituída principalmente de compostos orgânicos – como 

hidrocarbonetos poliaromáticos e alinfáticos – e inorgânicos – a exemplo dos sais, metais 

pesados, minerais radioativos e gases dissolvidos. Ainda nesse contexto, o volume de água 

produzida pode chegar até 90% do montante extraído, e está relacionada fundamentalmente 

com algumas variáveis como a quantidade de óleo presente no poço, à ambiência terrestre ou 

marítima e, principalmente, a idade do campo petrolífero – sendo a geração de água produzida 

(AP) diretamente proporcional ao seu envelhecimento, ou seja, quanto mais velho for o 

campo, maior será o volume desse efluente. Ademais, a composição química da AP pode 

ainda sofrer variações em virtude da interferência de dois fatores que afetam diretamente os 

seus aspectos físicos, químicos e biológicos: a localização natural dos reservatórios e a 

constituição geológica e mineralógica destes ambientes (MOTTA et al., 2013, p. 30).  

Em virtude dessa complexidade química, o manejo e descarte inadequado da água de 

produção pode atingir o meio ambiente de forma agressiva, tendo como principais efeitos o 

aumento da salinidade – fato este de extrema importância, visto que é uma das principais 

causas de contaminação dos corpos hídricos de água doce – e a presença de óleos e metais 

pesados, que vão interferir no aumento da demanda bioquímica de oxigênio, na toxidade 

aguda e crônica do corpo hídrico contentor, além da contaminação do solo, poluição 

atmosférica e, em casos extremos, pode ocasionar a morte da biota exposta ao excesso desse 

contaminante (BISNETO et al., 2017, p. 3)  

Em se tratando de umas das tecnologias mais sustentáveis e promissoras para o 

tratamento eficaz da AP, a biossorção, de acordo com o ponto de vista conceitual de Conicelli 

(2017) p. 8, é deliberada como um método de purificação que possui a capacidade de remover 
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contaminantes orgânicos e inorgânicos de uma determinada solução, fazendo-se uso de 

alguma matéria biossorvente. Dessa forma, um dos mecanismos da biossorção é o método de 

adsorção onde ocorre o processo de separação de compostos deletérios por meio do contato 

celular, isto é, as substâncias serão capturadas quando entrarem em contato com a superfície 

do material biológico (biomassa), a partir da ocorrência de um equilíbrio químico natural 

entre o adsorvente e o adsorvato (ARAÚJO; CURBELO; GARNICA, 2017, p. 25-26). 

Assim sendo, com vistas a atenuar os impactos ambientais ocasionados pela geração e 

o descarte inadequado da água produzida e, de forma simultânea, promover a reutilização 

desse efluente tratado em diversos seguimentos produtivos – como a agricultura –, o presente 

trabalho pretende avaliar a eficiência de adsorção dos metais pesados e da salinidade na água 

produzida utilizando o método de biossorção a partir dos resíduos da casca do abacate. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A intensa atividade petrolífera no mundo, embora seja de extrema relevância para o 

desenvolvimento econômico, político e social de determinados territórios – a exemplo do 

Brasil, que é um dos maiores produtores desse recurso natural –, têm suscitado eventuais 

aspectos ambientais que ocasionam diversos prejuízos para os ecossistemas planetários e seus 

elementos bióticos e abióticos. Nesse ínterim, um dos mais notórios elementos atrelados à 

problemática da exploração desse componente é a geração de resíduos extremamente tóxicos, 

que são descartados indiscriminadamente no sistema solo, água e ar – neste último, em forma 

de vapores –, que, se não forem tratados adequadamente antes de serem dispostos na fonte 

receptora, podem gerar adversidades irreversíveis (CAMPELO, 2013, p. 14). 

Tendo em vista essa problemática ambiental propiciada pela água de produção, é de 

suma importância a realização do tratamento desse efluente visando à máxima diminuição dos 

compostos xenobióticos responsáveis pelos impactos supramencionados (MOTTA et al., 

2013, p. 7). Nesse viés, os campos de pesquisa dessa área vêm crescendo cada vez mais, com 

o intuito de aprimorar tecnologias e reduzir os custos de efetuação, mas mantendo sempre a 

mesma relação de eficiência versus eficácia – ou, talvez, aumentando-a. Em meio à miríade 

de métodos alternativos já existentes, tem ganhado destaque o processo de recuperação pelo 

fenômeno da biossorção. 

A fibra vegetal, por se tratar de um material biológico de fácil acesso, possui enorme 

potencial como superfície de contato no processo de adsorção (CONICELLI, 2017, p.18). No 

entanto, tendo em vista que a maioria dos vegetais possuem minerais em sua composição, 

esse fato deve ser levado em consideração na hora da elaboração dos experimentos 

biossorcivos, uma vez que a partir do equilíbrio químico que ocorre no processo de adsorção, 

parte desses minerais irão se deslocar para o lixiviado proveniente do processo adsortivo, 

gerando uma influência significativa nos resultados.     
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METODOLOGIA 

 Obtenção e preparo do adsorbato  

A água produzida foi adquirida em um poço de extração de petróleo onshore, 

localizado no estado do Rio Grande do Norte – mais especificamente, na cidade de Mossoró –

, onde foram cedidos aproximadamente 4 litros do efluente por uma empresa do seguimento 

petrolífero. Para o tratamento da AP, foi necessário um sistema de filtração a vácuo montado 

com o auxílio de um kitassato de 1 000 ml e um funil de buchner, sendo ambos os materiais 

conectados a uma bomba a vácuo. Tal sistema teve por objetivo realizar prévias filtrações na 

água de produção com objetivo de se remover impurezas mais grosseiras através da retenção, 

no filtro, dos materiais particulados e emulsionados.  

Aquisição e preparo da matéria adsorvente 

As cascas residuais foram doadas por um grupo de pesquisa em produção de biodiesel 

do campus IFRN-CNAT, sendo provenientes de 10 abacates maduros e bem desenvolvidos. 

Para o preparo das mesmas, primeiro procedeu-se com uma lavagem utilizando água corrente 

– com o objetivo de eliminar quaisquer eventuais sujidades – e, em seguida, foram submetidas 

a um processo de secagem numa estufa de ar forçado a 105°C por um período de 72 horas, 

com o intuito de reter toda a umidade presente. Após estarem totalmente secas, foram 

trituradas utilizando-se um moinho de facas industrial.  

Finalizado esse processo, sucedeu-se com a classificação granulométrica das fibras em 

uma granulometria padronizada, sendo utilizada, para isso, uma peneira de 40 Mesh.  

Tratamento químico da matéria adsorvente  

Todos os tratamentos projetados com a fibra da casca do abacate, com exceção do 

tratamento com a fibra in natura, passaram por um processo de Protonação antes de entrarem 

em contato com a água produzida, tendo como finalidade estimular uma maior troca iônica 

entre as fibras e as respectivas lavagens da biomassa com NaOH e HCL em uma concentração 

padrão de 0,01mol. Para isso, primeiro pesou-se 20g de cada granulometria e as direcionou 

para Erlenmyers de 250ml, onde foram adicionadas 100ml de cada solução protonadora. Em 

seguida, as vidrarias foram colocados em um agitador horizontal a 150 rpm (rotação por 

minuto) por 60 minutos. Ao término desse intervalo de tempo, os extratos de cada tratamento 

foram depositados em placas de vidro e colocados na estufa de ar forçado por mais 48 horas 

para a total evaporação do líquido e a permanência tão somente das fibras do abacate 

protonadas, que foram imediatamente acondicionadas em recipientes plásticos.  

Cinética de adsorção  
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Nesta etapa, os adsorventes entraram em contato com a água produzida em uma 

proporção de 0,8g das fibras protonadas para 40ml da AP, sendo utilizado dois tempos de 

contanto – 30 minutos e 60 minutos. Decorrido esses tempos de agitação do adsorvente e do 

adsorbato, os extratos foram retirados da placa agitadora e submetidos à filtração a vácuo 

(figura 1), sendo a matéria filtrada acondicionada em recipientes de vidro e conservadas sob 

refrigeração até posteriores análises.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise química do lixiviado 

 De posse da água tratada através do processo de biossorção, realizou-se as seguintes 

análises químicas, antes e após o tratamento, com o intuito de atestar a eficiência ou não da 

fibra do abacate no tratamento da água de produção: pH, condutividade elétrica, sódio, 

potássio e metais pesados como chumbo e cobre. Além disso, fez-se paralelamente um teste 

de fitotoxicidade, cultivando-se a espécie Lactuca sativa (alface) em placas de petri contendo 

10 sementes, papel filtro e 10 ml do extrato tratado, sendo analisado, após um período 

máximo de 15 dias, o índice de germinação dos propágulos.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

Variável pH C.E Na
+
 K

+
 Pb Cu 

Unidade ---- mS/cm --------------------- mg/L --------------------------- 

AP 8,2 12,9 215,8 41,9 25,6 10,7 

Fonte: autoria própria 

 

 

Tabela 1: caracterização química da água produzida antes do tratamento. 

Figura 1: Filtração dos extratos após agitação magnética 

Fonte: autoria própria 
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Fonte: autoria própria 

 

A partir dos dados aferidos, considerando-se os dois tempos de contato – 30 e 60 

minutos – e fazendo-se um comparativo com os dados apresentados pela água produzida 

(mesurados nas tabelas 1), é perceptível a diferença nos resultados do pH, que reduziram a 

medida que o tempo de contanto entre a fibra e o efluente aumentaram, apresentando o maior 

valor o lixiviado de NaOH, agitado por 30 minutos, que aferiu 6,27. Além disso, observou-se 

que os demais valores do pH utilizando os tratamentos com a fibra natural e Protonação com 

HCL também reduziram significativamente, atingindo valores entre 5,94 e 4,82, 

respectivamente. Quando analisa-se a tabela 3, onde consta os resultados para o tempo de 

contato equivalente a 60 minutos, percebe-se que essa dinâmica de redução do pH continua 

ocorrendo, haja vista que a água produzida tratada com NaOH, HCL e a fibra natural saiu do 

pH 8,2 para 6; 4,2 e 5,1, respectivamente. Essa redução no pH, de acordo com Bisneto et al., 

(2017) p. 4, está diretamente ligada a redução conjunta da salinidade da água, um vez que 

quanto maior for a concentração dos íons Na
+
 e K

+
, maior será o pH da amostra, uma vez que 

essas espécimes químicas tendem a deixar o meio alcalino. Todavia, deve-se ressaltar que os 

Variável pH C.E Na
+
 K

+
 Pb Cu 

Unidade ---- mS/cm --------------------- mg/L --------------------------- 

NaOH 6,27 4,189 59,6 20,1 14,9 4,8 

HCL 4,82 2,125 51,7 20 8,9 3,1 

Natural 5,94 3,986 50,9 19,7 9,1 3,8 

Variável pH C.E Na
+
 K

+
 Pb Cu 

Unidade ---- mS/cm --------------------- mg/L --------------------------- 

NaOH 6,0 3,489 47,6 14, 8 2,7 1,8 

HCL 4,2 1,856 42,9 11,1 0 0 

Natural 5,1 2,986 38,4 7,4 0,9 0,07 

Tabela 2: caracterização química da água produzida tratada com 30 minutos de contato.  

Tabela 3: caracterização química da água produzida tratada com 60 minutos de contato 

Fonte: autoria própria 
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baixíssimos valores de pH encontrados para o tratamento com o HCL sofre influência direta 

da quantidade de H
+
 que esse componente químico apresenta, e que muito provavelmente foi 

transferido para a água produzida tratada.  

Para a condutividade elétrica (C.E), obtiveram-se valores significativamente reduzidos 

em função do tempo de contato e do tratamento químico utilizado. Para o intervalo de 30 

minutos, a C. E da água produzida saiu de 12,9 mS/cm (valor de referêcia considerado como 

hipersalino) para 4,189 mS/Cm com o tratamento a base de hidróxido de sódio; 2,125 mS/cm 

para o tratamento com ácido clorídrico e 3,986 mS/cm para o tratamento utilizando a fibra 

natural. Por outro lado, para o tempo de contato de 60 minutos o tratamento foi ainda mais 

eficiente, reduzindo os valores da C.E da água de produção de 12,9 para 3,489 mS/cm; 1,856 

mS/cm e 2,986 mS/cm, a medida que se usou o tratamento com NaOH, HCL e fibra natural, 

sequencialmente. A redução da condutividade atesta diretamente a proporcionalidade da 

redução da salinidade no efluente tratado, uma vez que esta variável indica a quantidade de 

sais dissolvidos na amostra. Assim, depreende-se que a redução da C.E no extrato analisado 

indica uma redução da concentração dos principais íons responsáveis pelo meio hipersalino, 

sendo, nomeadamente, sódio, potássio, cálcio e magnésio (SOUZA et al., 2017, p. 3).  

Mediante os dados apresentados na tabela 1, 2 e 3, comprova-se que de fato a 

concentração dos sais minerais, a partir dos tratamentos utilizados na água produzida, 

reduziu-se consideravelmente. Para o primeiro tempo de contato – 30 minutos –, os 

quantitativos do sódio e potássio na água de produção caíram de 215,8 mg/L e 20,1 mg/L para 

50,9 mg/L e 19,7 mg/L com o tratamento realizado com a fibra natural. Já para o tratamento 

com HCL, os valores de sódio e potássio ficaram em torno de 51,7mg/L e 20 mg/L, enquanto 

que para a fibra protonada com NaOH os valores giraram em torno de 59,6 mg/L e 20,1 mg/L. 

Com o tempo de contato aumentado para 60 minutos, o tratamento com a fibra natural 

apresentou concentração de sódio e potássio igual a 38,4 mg/L e 7,4 mg/L, enquanto que o 

tratamento com HCL 42,9 mg/L e 11,1 mg/L e o tratamento com NaOH com uma 

concentração média equivalente a  47,6 mg/L e 14,8 mg/L, respectivamente.  

Segundo Tango, Carvalho e Soares (2004), p. 21, o abacateiro é um vegetal no qual a 

lignina – macromolécula amorfa encontrada na parede vegetal – possui forte afinidade 

química com sais minerais, principalmente o potássio. Por conta disso, a planta naturalmente 

apresenta altos teores de sais retidos em sua estrutura. Baseando-se nessa afinidade química 

que a lignina tem com íons sálicos, a hipótese levantada é que a eficiência de remoção da 

salinidade na água de produção utilizando a fibra do abacate deva-se a captação das moléculas 

de sais pelas macromoléculas de lignina presentes na casca desse fruto.  

No que tange aos metais pesados, observa-se que a eficiência de remoção foi 

igualmente satisfatória. Com concentrações elevadas de chumbo (25,6 mg/L) e de cobre (10,7 

mg/L), a água de produção analisada muito provavelmente apresentaria alto potencial 

ecotoxicológico ao corpo hídrico receptor, afetando diretamente a fauna e a flora. Todavia, 
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com o tratamento da água de produção a partir da biossorção com a biomassa do abacate, os 

valores de metais pesados presentes nesse efluente caíram consideravelmente, chegando à 

extração total de chumbo e cobre através da fibra protonada com HCL submetida a um tempo 

de agitação de 60 minutos. Para mais, o segundo tratamento mais eficiente na remoção dos 

metais foi o da fibra natural, que atingiu patamares de remoção igual 0,9 mg/L de chumbo e 

0,07 mg/L de cobre. O tratamento que apresentou menor capacidade de remoção foi a fibra 

protonada com NaOH, que atingiu valores de concentração igual a 2,7 mg/l para p chumbo e 

1,8 mg/L para o cobre.  

Fundamentando-se na óptica de Gabardo (2007), p. 128, pode-se justificar que a maior 

eficiência da fibra protonada com HCL se deve ao fato de que quando em meio ácido, a 

reatividade dos metais trações aumentam consideravelmente, aumentando sua mobilidade e 

facilitando, portanto, a sua adsorção pelo material adsorvente. Além disso, de um modo geral, 

Ferreira (2016) p. 30, destaca que quanto maior a granulometria do material adsorvente, maior 

é o número de poros presentes na matéria, estando esse diretamente ligado ao potencial de 

adsorção de um material. Assim, a escolha da granulometria classificada em 40 Mesh foi 

crucial para o sucesso na adsorção dessas substâncias xenobióticas. 

Comparando-se os resultados obtidos com 30 minutos de contato entre o adsorvente e 

o adsorbato com o tempo de 60 minutos, percebe-se que apesar de apresentado eficiência de 

remoção, o tempo diminuto reduziu o potencial de adsorção da fibra, deixando rastros de 

compostos químicos ainda prejudiciais ao meio ambiente. Deste modo, conclui-se que o 

tratamento biossorcivo utilizando a fibra residual do abacate apresenta melhor eficácia quando 

submetidas a tempos de contato iguais ou superiores à 60 minutos.  

Por fim, destaca-se que de acordo com o aparato normativo da resolução 430/2011 do 

CONAMA, que trata dos padrões de lançamento de efluentes, para que tais elementos 

residuais sejam descartados nos corpos hídricos contentores, o valor de pH deve estar 

compreendido entre 4-7, cobre com concentração máxima de 1 mg/L e o chumbo com valores 

máximos de 0,5 mg/L. Além disso, de acordo com Almeida (2010) p. 80, para a utilização da 

água como fonte de irrigação de culturas agrícolas, os valores de C. E não devem ultrapassar 

3 dS/cm, enquanto que para o sódio o valor máximo é 40 mg/L e para o potássio a 

concentração máxima permitida é 4 mg/L. Todavia, é crível destacar que os padrões de 

qualidade para a água de irrigação não são isonômicos, dependendo de cada espécie a 

tolerância/necessidade desses componentes. 

Amparando-se nesses padrões, pode-se dizer que a água tratada obtida neste estudo 

encontra-se dentro do recomendável tanto para o lançamento, quanto para o uso na 

agricultura. 
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Teste de fitotoxicidade 

 

Variáveis Água produz. NaOH In natura HCL 

Nº cultivado 10 10 10 10 

Nº germinações 0 4 7 9 

Fonte: autoria própria 

 

 Com base na tabela acima, é possível perceber que o potencial toxicológico que a água 

produzida bruta, sem nenhum tratamento, possui sobre espécimes vegetais. Muito 

provavelmente, o que garantiu a inibição completa das espécies irrigadas com a água sem 

tratamento foi à alta salinidade combinada com a hiperconcentração de substâncias tóxicas, a 

exemplo dos metais pesados cobre e chumbo. Por outro lado, a água mais recomendada para a 

irrigação da alface é a que foi tratada com HCL, uma vez que se encontra totalmente livre de 

metais traços, com baixa condutividade elétrica, bons níveis de sódio e potássio e pH dentro 

da faixa ideia, que vai de 4-7. Além do mais, foi a que conseguiu garantir a germinação do 

maior quantitativo de sementes.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Considerando-se os dados obtidos ao término dessa pesquisa, conclui-se que o 

tratamento da água residuária do refino petrolífero através do processo de biossorção com a 

biomassa residual da casca do abacate é uma alternativa altamente eficaz na remoção de 

compostos tóxicos desse efluente, garantindo sua enquadração na jurisdição que delibera 

sobre os padrões de lançamento de efluentes, bem como tornando-a suficientemente própria 

para o cultivo de algumas espécies agrícolas, como a Lactuca Sativa. Além disso, ressalta-se 

que o meio de tratamento mais eficiente é através da prévia Protonação da fibra do abacate 

com uma solução de HCL a 0,01 mol/L, que acelera a capacidade reativa da química do 

vegetal com os demais componentes químicos constituintes da água de produção 

Por fim, como proposta para pesquisas futuras, é sugerido que sejam feitas outras 

análises, ainda utilizando a casca do abacate, como a determinação de outros tipos de metais 

pesados; turbidez; determinação de óleos e graxas e demanda bioquímica oxigênio (DBO). 

Ademais, é recomendável que se utilize outros tempos de contato e granulometrias, tendo em 

vista que essas variáveis, como provado por esta pesquisa, influência diretamente nos 

resultados. 

Tabela 4: Índice de germinação das sementes no teste de toxicidade vegetal. 
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CONSERVAÇÃO PÓS-COLHEITA DE CAJARANA PELO USO DE 

RECOBRIMENTOS BIODEGRADÁVEIS E FILME PVC 

Isângela Adrielly de Medeiros Félix1; Ana Luiza Silva de Araujo3 Laura Vanessa Borges Paz4 Lucas Medeiros 

de Lima5; Lúcia Cesar Carneiro2 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências agrárias). 

RESUMO 

A cajarana é um fruto abundantemente encontrado no semiárido, constitui fonte de renda para 

pequenos produtores da região Nordeste. É usualmente comercializa em feiras livres, rodovias 

e supermercados, sem qualquer revestimento protetor. Mas sendo um fruto sazonal e altamente 

perecível, após a colheita seu amadurecimento leva a uma rápida senescência. Este trabalho 

teve por objetivo estender o tempo de conservação. Para este fim, elaborou-se dois 

revestimentos biodegradáveis constituídos com amido de mandioca nativo 2% e 0,6% de 

quitosana (m/v); 2% de amido (m/v) e filme sintético (PVC), foram aplicados nos frutos e 

observada a eficiência. Avaliou-se a perda de massa e degradação e cor, no tempo inicial e em 

intervalos de 24h durante quatro dias de armazenamento à temperatura ambiente. O filme PVC 

proporcionou menor perda de massa, seguido pelo revestimento contendo 2% de quitosana. O 

brilho dos frutos foi intensificado pelo uso dos revestimentos, mascarando sinais de perda de 

água. A degradação da cor verde, característica do amadurecimento foi mais intensa nos frutos 

sem aplicação de revestimentos protetores. 

PALAVRAS-CHAVE: cajarana, longevidade, revestimentos biodegradáveis, polissacarídeos. 

ABSTRACT 

Cajarana is a fruit abundantly found in the semiarid region and is a source of income for 

small producers in the Northeast. It usually markets at street markets, highways and 

supermarkets without any protective coating. But being a seasonal and highly perishable 

fruit, after harvesting its ripeness leads to rapid senescence. This work aimed to extend 

the conservation time. To this end, two biodegradable coatings consisting of 2% native 

cassava starch and 0.6% chitosan (w / v) were prepared; 2% starch (m / v) and synthetic 

film (PVC) were applied to the fruits and observed the efficiency. Weight loss and 

degradation and color were evaluated at baseline and at 24-hour intervals for four days of 

storage at room temperature. PVC film provided less mass loss, followed by coating 

containing 2% chitosan. The brightness of the fruits was intensified by the use of coatings, 

masking signs of water loss. The degradation of green color characteristic of ripening was 

more intense in fruits without application of protective coatings. 

KEYWORDS: cajarana, longevity, biodegradable coatings, polysaccharides.  
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1. INTRODUÇÃO 

A Cajarana é uma planta pertencente à família Anacardiaceae, encontrada no 

semiárido, introduzida e adaptada ao clima seco e quente, possui uma grande facilidade 

de reprodução, tornando-a uma boa alternativa para produção no Nordeste (LIMA, 2010 

p. 11).  Os frutos in natura têm grande participação na região Nordeste devido ao sabor 

exótico e de excelente qualidade, onde possui boa aceitabilidade no mercado como 

matéria-prima no preparo de vários subprodutos, como polpas congeladas, picolés, 

geleias e sorvetes (AROUCHA et al., 2012 p.392). Contudo, a cajarana é um fruto 

climatérico que se degrada rapidamente após a colheita, com a ação do etileno em sua 

respiração, tendo um alto índice de perdas.  

Para a redução das perdas pós-colheita vem sendo estudado por indústrias e 

pesquisadores alternativas para que se tenha uma maior preservação na qualidade das 

frutas e hortaliças, havendo um crescente interesse no ramo dos plásticos biodegradáveis,  

feitos de polímeros renováveis e naturais que atuam como barreiras à perda de água e a 

troca gasosa, aumentando seu período de vida útil (SARMENTO et al., 2015 p.236), 

tendo um menor impacto ambiental. 

Atualmente, pesquisadores tem desenvolvido estudos sobre o efeito do 

revestimento de produtos vegetais com biofilmes, visando controlar aspectos 

respiratórios. Por este motivo, testes são realizados com amido, proteínas e outros 

compostos (SOUZA et al., 2009 p.235-236), como a quitosana, que pode ser obtida da 

quitina por meio de desacetilação com álcalis. Este polissacarídeo pode ser encontrado 

naturalmente presente em alguns fungos e principalmente em crustáceos (SILVA et al., 

2006 p.776) 

 A utilização de féculas com o propósito de produção de biofilmes, aderem 

vantagens econômica, diminuindo o alto gasto com equipamentos que controlem aspectos 

como a temperatura, o que resultaria em um controle na atmosfera, tornando-a 

modificada. Desse modo, a seleção de películas com permeabilidade compatível à taxa 

de respiração do produto e controle da temperatura são requisitos importantes para maior 

vida útil do produto (SARMENTO et al., 2015 p.236), como a cajarana. 
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O objetivo deste trabalho foi avaliar o uso de fécula de amido e quitosana, atuando 

como revestimentos, comparando-os aos demais revestimentos já existentes e comumente 

utilizados, dessa forma possibilitando uma avalição da qualidade pós-colheita do fruto da 

cajarana in natura, tornando possível a observação de qual seria mais eficiente para os 

fins desejáveis.  

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 CAJARANA 

A cajaraneira (Spondias cytherea Sonn) é uma planta das 18 espécies do gênero 

Spondias, pertencente à família Anacardiaceae (SOUZA, 1998 p.10). Representa um dos 

seis tipos que ocorrem no Nordeste, que possuem a capacidade de gerar frutos. Originada 

na América Tropical encontra-se amplamente distribuída por todo o Brasil (LIMA et al., 

2002, p.33-34). A Spondias cythere a Sonn pode ser propagada através da via vegetativa 

ou por meio das sementes, logo, o método de propagação escolhido irá influenciar 

diretamente na qualidade e na idoneidade da muda. A ausência de conhecimentos para 

domesticação da fruta é um dos principais entraves para que atualmente não haja o avanço 

nos plantios e a implantação de novos pomares, mesmo que seja uma fruta com ótimas 

características (SOUZA; COSTA, 2010 p.6-7), podendo ser facilmente utilizada na 

fabricação sucos, coquetéis, licores e sorvetes (CUNHA et al., 2010 p.1).  

Mesmo que são seja uma fruta muito reconhecida, de acordo com Souza (1998), no 

Nordeste a cajarana possui uma notória importância social e econômica, tal fato 

comprovado pelo crescente percentual de comercialização do fruto, seja na forma de 

produtos processados ou in natura, pelos mercados, restaurantes, supermercados e 

rodovias da região.  

2.2  FILME DE POLICLORETO DE VINILA (PVC)  

Já se consolidou no mercado a eficiência do policloreto de vinila (PVC) como 

embalagem para frutas e hortaliças para prolongar a vida pós colheita, sendo, depois da 

refrigeração, o tratamento mais conveniente para o acondicionamento dos vegetais, 
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deixando-os frescos e reduzindo as perdas de massa. Torna-se ainda mais presente no 

mercado graças a sua praticidade, custo relativamente baixo e alta eficácia.   

De acordo com Yamashita et al. (2001), o filme de policloreto de vinila (PVC) 

possui uma grande relevância no emprego de embalagens para frutos, graças seu baixo 

custo e a alta permeabilidade por gases. Tal embalagem diminui a taxa de respiração 

transpiração e crescimento microbiano, além de retardar outras reações metabólicas que 

comprometem a perecibilidade do produto (HOJO et al., 2007 p.185).  

2.3 AMIDO 

O amido encontra-se amplamente distribuído em diversas espécies vegetais, como 

carboidrato de reserva, sendo abundante em grãos de cereais como (milho, arroz, trigo e 

aveia), raízes (mandioca) e tubérculos (batata inglesa) e outras fontes. Além de fonte de 

energia para humanos, representando cerca  de 80-90% de todos os polissacarídeos do 

segmentos agroindustriais.  

Na indústria de alimentos, o amido apresenta amplo uso, incluindo a sua aplicação 

como ingrediente calórico, agente ligante, espessante, umectante, fabricação de xaropes 

e adoçantes; fabricação de álcool etílico, desenvolvimento de bioplastico e outras 

aplicações, devido ao seu baixo custo, suas propriedades fisico-quimicas. 

Adicionalmente, é um produto renovável e biodegradável por isso, nas últimas décadas é 

cada vez maior sua utilização no preparo de filmes biodegradáveis, graças suas 

propriedades, o amido torna-se um excelente material para a elaboração de revestimentos 

biodegradáveis e comestíveis (PETRIKOSKI, 2013 p.21) ; WALTER et al., 2005 p.974-

975), já que o descarte e o acúmulo de embalagens não biodegradáveis estão entre os 

principais causadores de problemas ambientais (RHIM e NG, 2007). 

2.4 QUITOSANA  

Quitosana é um polissacarídeo derivado do processo de desacetilação da quitina 

encontrada no exosqueleto de artrópodes e insetos, na cutícula dos anelídeos e moluscos, 

nas paredes celulares de alguns fungos e leveduras e nas conchas de crustáceos, como, 

camarões, lagostas e caranguejos, sendo as cascas de crustáceos e os micélios fúngicos as 

principais fontes de quitina para extração industrial da quitosana (KUMAR et al., 2005).   
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BEZERRA (2015) relata que existe um enorme potencial atual e futuro para a 

quitina e quitosana, especialmente nos setores de nutrição, biomedicina e processamento 

de alimentos. As indústrias têm buscado novas técnicas de aprimoramento, como o uso 

de revestimentos comestíveis, com o objetivo de manter a qualidade e estender o tempo 

de prateleira dos produtos. A quitosana é um biopolímero promissor nessa área, por 

apresentar atividade antimicrobiana, atribuída a ação de enzimas quitonolíticas, 

características físico-químicas e biodegradáveis pertinentes para a utilização como 

revestimento comestível (GRANJA; CUNHA, 2015 p.1).  

2.5 REVESTIMENTOS PROTETORES DE AMIDO DE 

MANDIOCA E QUITOSANA 

O emprego de coberturas comestíveis na conservação de frutas na condição pós-

colheita, sejam intactas ou minimamente processadas, tem sido visto como uma 

tecnologia de grande potencial, principalmente para aplicações sobre frutas de origem 

tropical (ASSIS et al.,2014 p.87), tendo como principais finalidades reduzir a atividade 

respiratória, preservando por um maior período as características fisiológicas do produto, 

limitar a respiração, atuar contra o escurecimento que ocorre rapidamente na superfície 

do fruto e apresentar ações bactericidas, reduzindo a incubação e o crescimento de 

organismos patogênicos sobre as superfícies cortadas (ASSIS et al., 2008 p.99). 

Polissacarídeos como o amido de mandioca e a quitosana apresentam boa capacidade 

de formação de géis, com boa capacidade de aderência e fixação sobre as superfícies de 

frutos e hortaliças e de outros alimentos. Ademais, são inócuos e transparentes. Os géis 

resultantes, quando aplicados sobre as superfícies dos frutos, após a secagem formam um 

fino recobrimento (filme), reconhecido como uma ótima barreira contra gases como o O2 

e CO2. Portanto, de interesse para a conservação de frutos com acelerado metabolismo. 

No entanto, apresentam limitações ao vapor de umidade.  

3. METODOLOGIA 

3.1 Material 
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Utilizou-se frutos de cajarana em estádio de vez, amido de mandioca da Yoki, 

Brasil, quitosana grau alimentício, da marca Polimar Ciência e Nutrição, Fortaleza-CE, 

filme PVC 15 µm. 

3.2 Métodos 

O experimento foi conduzido nos Laboratório de Frutas e Hortaliças e de analises 

fisico-quimicas de alimentos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos, no período de 21 a 24 de maio do ano em 

curso. 

Os frutos foram colhidos no estádio de vez, no pomar da referida instituição, nos 

primeiros horários da manhã, conduzidos ao laboratório de vegetais onde foram lavados, 

sanitizados, por imersão em água clorada contendo 150 mg L-1, durante 15 minutos, 

visando a redução de contaminantes microbianos. 

Após enxague em água potável e secagem natural foram separados em 4 lotes 

contendo 60 frutos, selecionados quanto a integridade e estádio de maturação de vez, com 

base no estudo de Aroucha et al. (2012 p.392), para aplicação dos revestimentos. 

           Prosseguido foram elaborados os revestimentos: gel composto 2,0% de amido de 

mandioca e 0,6% de quitosana. Inicialmente o amido (2,0 g) foi disperso em 60 mL de 

água fria e submentodo ao aquecimento para ocorrer a gelatinização. Após resfriamento 

do gel em torno de 60°C, adicionou-se 30 mL de gel de quitosana, obtido pela diluição 

de 0,6 g de quitosa em béquer de vidro de 250 mL, adicionado de 30 mL de solução de 

ácido acético a 1%. Para obtenção do revestimento constituído com 2,0% de amido, 

pesou-se 2,0 g desse polímero em béquer de vidro, adicionou-se 98mL de água, manteve-

se a mistura sob agitação e aquecimento de 75°C durante 15 minutos. 

Em seguida, os frutos selecionados, lavado e satirizados e secos naturalmente 

foram separados em lotes contendo 90 frutos, selecionados quanto a integridade e estádio 

de maturação de vez, com base no estudo de Aroucha et al. (2012 p.392), para aplicação 

dos revestimentos. 

Depois de secos e selecionados os frutos, sem sinais de danos mecânicos e com 

coloração uniformem os frutos foram imersos nos géis ou soluções filmogênicas (SF) por 
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dois minutos, sendo expostos em telas de nylon para escoamento do excesso e secagem, 

até a formação de uma fina película em torno dos frutos. Imediatamente foram 

acondicionados em bandejas de isopor, armazenada a temperatura ambiente por quatro 

dias. Frutos revestidos com filme PVC e sem revestimento foram acondicionados em 

condições idênticas. No tempo inicial, 2,3 e 4 dias de armazenamento foram avaliados 

quanto a perda de massa fresca, avaliação subjetiva de cor e desenvolvimento de fungos 

filamentosos (presença de bolores). 

A perda de massa foi obtida através da pesagem dos frutos, tomada em balança 

semi-analitica, nos tempos (0 ou inicial, 2, 3, 4 e dias de armazenamento). Os cálculos 

foram efetuados considerando-se a diferença entre a massa inicial (Mi) e a massa final 

dos frutos (Mf) dos frutos, conforme a equação a seguir:    

PM= 
𝑀𝑖−𝑀𝑓 

𝑀𝑖
*100 

Onde, PM= Perda de massa, Mi= Massa inicial os frutos, Mf= Massa final dos frutos.  

         Avaliou-se também a cor dos frutos de modo qualitativo, pelo acompanhamento 

fotográfico dos frutos submetidos aos diferentes tratamentos nos dias consecutivos de 

armazenamento (0 ou inicial, 2, 3, 4 e dias de armazenamento), conforme apresentado na 

Figura 2. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Conforme apresentado na (Figura 1), verifica-se um aumento linear da perda de massa 

de cajaranas ao longo do armazenamento à temperatura ambiente (30±5ºC). 
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Figura 1: Perda de massa em cajaranas, revestidas com amido de mandioca nativo, 

amido de mandioca e quitosana, filme PVC e controle, armazenadas em temperatura 

ambiente (30-32ºC), durante quatro dias.  

Os revestimentos biodegradáveis apresentaram uma maior perda de massa, 

equiparando-se aos frutos revestidos com Filme PVC e amostra controle, que se 

apresentavam sem nenhuma proteção. O revestimento contendo 2,6% de amido, com 

adição de 0,6% de quitosana apresentou leve aumento de perda de massa, comparado ao 

revestimento constituído com 2% (m/v) de amido. Chitarra e Chitarra (2005) relatam que 

perda de massa em frutos ao longo do armazenamento está associada com a respiração e 

transpiração, que provocam perda de água para o meio, resultando em perda de qualidade, 

com consequente murchamento e perda de brilho. Uma pequena perda de massa pode ser 

tolerada. É provável que o aumento de perda de massa dos frutos revestidos com amido 

em combinação quitosana possa ser atribuída a natureza hidrofílica dos referidos 

polímeros, pois de acordo com Azeredo (2003), revestimentos constituídos com 

polissacarídeos apresentam boa barreira a gases como O2 e CO2, mas não ao vapor de 

umidade.  

 Corroborando com o presente estudo Souza et al. (2009) observaram maiores 

perdas de massa em berinjelas revestidas com fécula de mandioca em relação ao controle. 

Oshiro et al. (2012), em estudos com revestimentos biodegradáveis constituídos com 

quitosana (1, 2 e a 3% m/v) e gelatina 3% m/v) também constataram maiores perda de 

massa em goiabas ‘Pedro Sato’ armazenadas, quando comparadas com os frutos 

revestidos com filme de PVC 17 µm, armazenadas sob refrigeração.   
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No tocante a cor, um dos parâmetros mais importante e determinante da aparência 

em vegetais frescos ou processados, na (Figura 2), percebe-se que os frutos sem aplicação 

de revestimento protetor (controle) apresentam coloração amarelada mais intensa no 

decorre do armazenamento, o que sugere uma degradação mais intensa das clorofilas e 

revelação dos carotenóides. O filme PVC foi o que proporcionou o surgimento de 

coloração amarela mais uniforme ao longo do armazenamento, quando comparado aos 

demais revestimentos.  

    

     

Figura 2: Aspecto geral das superfícies dos frutos de cajarana revestidos e não 

revestidos (controle) ao longo do armazenamento à temperatura ambiente: a) controle, b) 

revestimento com amido (2,6 % de m/v) e quitosana (0,6% m/v), c) amido (2%m/v), c) 

filme PVC ao longo do armazenamento a temperatura ambiente. Fonte: autores. 

Na (Figura 3), observa-se nitidamente que a aplicação dos revestimentos 

biodegradáveis intensificou o brilho, destacando a coloração inicial dos frutos, tornando-

se mais evidente nos frutos tratados com uso exclusivo da quitosana. Portanto, a utilização 

dos revestimentos nas suas respectivas concentrações foi eficiente para tornar os frutos 

com aparência mais atrativa, podendo constituir uma alternativa de interesse comercial 

para elevar a aparência do produto, sem utilização de ceras, já que nos últimos anos está 

havendo uma rejeição ao seu emprego por não ser uma alternativa saudável. Assim, os 

revestimentos à base de amido, quitosana e outros polímeros naturais têm despertado 

grande interesse de pesquisa e da indústria de alimentos. Contudo, sugere-se o estudo de 
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outros tipos de revestimentos os de outras concentrações dos que foram utilizados, com 

vista a menor perda de massa e a garantia de um amadurecimento mais uniforme. 

    

 

Figura 2: Aspecto geral das superfícies dos frutos de cajarana revestidos e não 

revestidos (controle) no tempo inicial do armazenamento à temperatura ambiente: a) 

controle, b) revestimento com amido (2,6 % de m/v) e quitosana (0,6% m/v), c) amido 

(2%m/v), c) filme PVC ao longo do armazenamento a temperatura ambiente. Fonte: 

autores. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a realização do estudo foi possível observar a capacidade potencial da 

quitosana como recobrimento biodegradável, assim como a utilização do amido, 

constituem uma excelente alternativa para tornar os frutos mais atrativos ao consumidor.  

Apesar da pouca eficiência dos revestimentos biodegradáveis utilizados como 

forma de reduzir a perda de massa, o uso dos mesmos com esse propósito constitui 

vantagem econômica, pois conseguem minimizar o impacto ambiental causado pelo 

descarte e acúmulo de lixo não biodegradável na natureza. 

 Torna-se, importante estudos utilizando-se outros biopolimeros e/modificação 

das concentrações dos bioplimeros utilizados em combinação com outras técnicas com 

vista a menor perda de massa e a garantia de um amadurecimento mais uniforme de modo 

que que possa estender a vida útil pós-colheita de cajaranas 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIBACTERIANO DA QUITOSANA E 

QUITOOLIGOSSACARÍDEOS  

Sabryna Rodrigues de Oliveira1; Maria Paula Monteiro Pereira1; José Victor Da Silva1; 

Pedro Henrique de Oliveira Abrantes1; Nathália Kelly de Araújo1 

1 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas 

RESUMO 

A quitosana tem atividade antimicrobiana comprovada e por isso é bastante utilizada em 

revestimentos de frutas para aumentar o tempo de prateleira do produto. A partir da sua hidrólise são 

obtidos os Quitooligossacarídeos (QOS), que, cada vez mais, vem despertando o interesse das áreas 

de alimentos e médica devido as suas características biológicas superiores a quitosana. Na perspectiva 

de avaliar o uso tanto da quitosana como dos QOS para o revestimento de frutas, realizamos teste de 

atividade antimicrobiana das duas moléculas contra duas cepas bacterianas: Klebsiella pneumoniae 

(gram negativa) e Staphylococcus aureus (gram positiva). Em seguida, avaliamos a atividade 

antimicrobiana dos QOS diretamente em acerolas revestidas.  Para a quitosana, foi possível alcançar 

um percentual de inibição do crescimento em torno de 60 % contra as duas cepas testadas. Já os QOS 

mostraram uma inibição de 85% para K. pneumoniae e de 53% para S. aureus. Acerolas revestidas e 

não revestidas (grupo controle) foram mantidas por 7 dias a 24 ºC e em seguida amostras recolhidas 

das suas cascas foram inoculadas em meio sólido para avaliação de Unidades Formadoras de Colônia 

(UFC). As frutas revestidas (17 UFC em 24h de incubação) mostraram excelente qualidade 

microbiana em relação ao grupo não revestido (171 UFC em 24h de incubação).  Esses dados deixam 

evidente que as duas moléculas apresentam potencial para uso no revestimento de frutas uma vez que 

irão contribuir com o aumento da qualidade microbiológica das mesmas. Levando em consideração 

que a quitosana é obtida a partir da quitina, resíduo produzido em grande quantidade pela indústria 

de processamento de crustáceos, propor um uso dessa molécula (e de seus derivados – QOS) é agregar 

valor a um rejeito.  

PALAVRAS-CHAVE: Quitina. Acerola. Antibacteriana. Revestimento. 
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ABSTRACT 

Chitosan has proven antimicrobial activity and is therefore widely used in fruit coatings to increase 

shelf life of the product. From its hydrolysis are obtained Chitooligosaccharides (COS), which, 

increasingly, has been arousing the interest of food and medical areas due to its biological 

characteristics superior to chitosan. In order to evaluate the use of both chitosan and COS for fruit 

coating, we performed antimicrobial activity testing of the two molecules against two bacterial 

strains: Klebsiella pneumoniae (gram negative) and Staphylococcus aureus (gram positive). Next, we 

evaluated the antimicrobial activity of COS directly in coated acerolas. For chitosan, it was possible 

to achieve a growth inhibition percentage of around 60% against the two strains tested. COS showed 

an inhibition of 85% for K. pneumoniae and 53% for S. aureus. Coated and uncoated cowberries 

(control group) were kept for 7 days at 24 ° C and then samples collected from their shells were 

inoculated in solid medium for evaluation of Colony Forming Units (CFU). The coated fruits (17 

CFU in 24h incubation) showed excellent microbial quality compared to the uncoated group (171 

CFU in 24h incubation). These data make it evident that both molecules have potential for use in fruit 

coating as they will contribute to increase their microbiological quality. Considering that chitosan is 

obtained from chitin, a waste produced in large quantities by the crustacean processing industry, to 

propose a use of this molecule (and its derivatives - COS) is to add value to a residue. 

KEYWORDS: Chitin. Acerola. Chitooligosaccharides. Antibacterial. Coating. 

1 INTRODUÇÃO 

A quitina é o segundo polissacarídeo mais abundante na natureza, sendo encontrado no 

exoesqueleto de artrópodes e parede celular de fungos (NGO et al., 2015). A degradação natural 

da quitina é um processo vagaroso, e desta forma, impacta no acúmulo de resíduos sólidos no 

meio ambiente (LIAQAT; ELTEM, 2018). 

Através da desacetilação parcial (a partir de 80%) da quitina obtém-se a quitosana, Esta 

possui similaridade estrutural com glicosaminoglicanos e tem sido amplamente investigada 

como um biomaterial natural para diversas aplicações biotecnológicas devido a sua 
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biocompatibilidade, biodegradabilidade, propriedades antimicrobianas e funcionalidade 

(KHOR, 2014).  

A hidrólise da quitosana promove a quebra do polissacarídeo, com consequente 

liberação dos oligossacarídeos e monossacarídeos. Oligossacarídeos provenientes dessa 

hidrólise, denominados Quitooligossacarídeos (QOS), têm atraído considerável interesse das 

áreas médica, farmacêutica, química e de alimentos devido as suas propriedades biológicas 

(LIAQAT; ELTEM, 2018).  

Os QOS têm sido objeto de interesse em termos biotecnológicos devido a sua não 

toxicidade, solubilidade, assim como os seus efeitos fisiológicos positivos (NAVEED et al., 

2019). Pesquisas tem evidenciado diretamente a ação dessas moléculas, entre elas a 

antibacteriana (SÁNCHEZ et al., 2017), e antifúngica (YOUNES et al., 2014) as quais são 

propriedades de interesse desse trabalho. Todas estas atividades estão intimamente relacionadas 

com a composição e as propriedades físico-químicas dos oligômeros, como, por exemplo, a 

massa molecular, grau de acetilação e grau de polimerização (TIAN et al., 2015).  

Diversas abordagens têm sido propostas para aumentar o tempo de prateleira de 

vegetais. Entre elas o uso de biofilmes comestíveis de quitosana. A escolha desse polímero se 

deve a suas propriedades antimicrobianas. Na perspectiva de averiguar a potencial uso tanto da 

quitosana como dos QOS no revestimento de acerolas, este trabalho teve como objetivo avaliar 

a atividade antimicrobiana dessas duas moléculas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A quitina é um polissacarídeo estrutural presente no exoesqueleto de artrópodes e na parede 

celular de fungos e leveduras. É o segundo biopolímero mais abundante na natureza, ficando atrás 

apenas da celulose. É insolúvel em água e na maioria dos solventes orgânicos (HAMED; ÖZOGUL; 

REGENSTEIN, 2016). É denominado de quitosana o produto da desacetilação parcial da quitina, 

resultando em um heteropolímero com grau de desacetilação superior a 80 % (MUJTABA et al., 

2019).  

Alguns trabalhos científicos já relatam o uso da quitosana no revestimento de vegetais 

comestíveis (MUJTABA et al., 2019). Além disso, também há estudos que apontam para o fato de 
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que moléculas de quitosana de menor massa molecular apresentam melhores resultados quando 

usados na conservação de alimentos. Os QOS são produtos da hidrólise da quitosana e apresentam 

massa molecular inferior a 3900 Da (NAVEED et al., 2019). Diversos estudos demonstram que estas 

moléculas possuem atividade antimicrobiana e antioxidante, o que, do ponto de vista da conservação 

de alimentos, é de excelente utilidade. Dessa forma, esta molécula é uma forte candidata a apresentar 

características promissoras para o revestimento de alimentos. 

3 METODOLOGIA 

3.1PREPARO DA QUITOSANA SOLÚVEL E DOS QOS 

A quitosana, obtida comercialmente, foi solubilizada utilizando HCl 0,1N, pH final 

ajustado para 6,0 com solução de NaOH. (COSME SILVA et al., 2017). A produção dos QOS 

foi realizada pela hidrólise enzimática da quitosana utilizando quitosanase produzida pela 

bactéria Bacillus toyonensis segundo metodologia descrita por Araújo e colaboradores 

(ARAÚJO et al., 2016). Inicialmente, dois tempos de hidrólise foram avaliados: 1 e 5 minutos. 

Amostras produzidas nesses dois tempos foram chamadas de QOS1 e QOS5. 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS QOS POR CRONOMATOGRAFIA EM GEL FILTRAÇÃO 

(CPG) 

Os QOS produzidos foram caracterizados para avaliar sua massa molecular (Mm). As 

análises foram realizadas por CPG utilizando uma solução aquosa de NaNO3 0,1N e  duas 

colunas PL aquagel-OH MIXED 8 μm 300 x 7,5 mm protegidas por uma pré-coluna PL 

aquagel-OH Guard 8 μm em um sistema PL-GPC 110 equipado com detector de índice de 

refração (RI) (Polymer Laboratories, UK). As colunas, o sistema de injeção e o detector RI 

foram mantidos a uma temperatura de 36 °C. O fluxo de eluente (0,1 N NaNO3) foi ajustado 

para 0,9 mL/min (JABLONSKIS et al., 2018). A calibração da coluna foi realizada usando 

pululantes (Polymer Laboratories, UK), na faixa de 0,7 a 100,0 kDa e glicose foi usada como 

padrão interno. O volume injetado foi de 100 μL. O processamento de dados foi feito usando o 

software CIRRUS ™ GPC/Multidetector (Polymer Laboratories). Os resultados foram 

expressos em termos de massa molecular (Mm), massa molecular média (Mn) e índice de 

polidispersão (Mm/Mn). 
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3.3 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA IN VITRO 

Os testes para avaliar a atividade antimicrobiana da quitosana e dos QOS foram 

realizados seguindo a metodologia descrita pelo CLSI com modificações  (WIKLER et al., 

2007). Analisou-se as duas moléculas (quitosana e QOS) contra duas cepas bacterianas: 

Klebsiella pneumoniae (gram negativa) e Staphylococcus aureus (gram positiva). Em uma 

placa de 96 poços, 50 µL da suspensão bacteriana com densidade de 105 UFC/mL em caldo 

Müeller Hinton (MH), foram adicionadas as amostras de quitosana, QOS e gentamicina 

(concentrações testada de 10 mg/mL) e incubada a 35 ± 2ºC, sob agitação a 200 rpm, sendo 

avaliada a densidade óptica a 595 nm em um leitor de microplacas (Epoch Biotek, Winooski, 

EUA) nos tempos de 0 e 24 horas. Os poços com meio e solução salina foram utilizados como 

controle de esterilidade do meio (controle negativo de crescimento).  

3.3 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DIRETAMENTO NOS FRUTOS REVESTIDOS 

 Acerolas (Malpighia emarginata), adquiridas comercialmente, foram usadas para 

avaliar o potencial dos QOS como molécula de revestimento. A partir dos nossos resultados do 

ensaio anterior e com base dados da literatura, nessa etapa do estudo, foi utilizado apenas os 

QOS uma vez que estas moléculas apresentam maior potencial antimicrobiano do que a 

quitosana. 

O método escolhido para o revestimento das frutas foi por imersão, por ser o que se faz 

mais eficaz de formar uma película única que envolve o fruto (HASSAN et al., 2018). 

Inicialmente, as frutas foram desinfetadas com hipoclorito de sódio (250 mg/mL) durante 10 

min, depois mergulhados em água esterilizada e deixados à temperatura ambiente até secarem 

completamente. Em seguida as frutas foram divididas em dois grupos: Grupo 1 (G1), que 

corresponde ao grupo revestido com solução de QOS 0,5%; e o Grupo 2 (G2), que representa 

o grupo não tratado, ou seja, o grupo controle sem revestimento. 

Após a incubação dos frutos dos grupos 1 e 2 por 7 dias, a 24  ±2º C (em estufa), foram 

extraídas amostras da região externa das cascas dos frutos com o auxílio de um swab estéril 

previamente umedecido, em solução salina 0,9%. Depois de passar os swabs nas acerolas, os 

mesmos foram utilizados para inocular as amostras em placas de petri (N=3) contendo um meio 

Ágar de Contagem Padrão (marca Kasvi), que também era estéril. As placas foram incubadas 
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em estufa a uma temperatura controlada de 37 ±2º C, por um intervalo de tempo de 24 e 48 

horas, onde posteriormente ocorreu a avaliação das unidades formadoras de colônia (UFC) 

(DIVYA; SMITHA; JISHA, 2018). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

4.1 CARACTERIZAÇÃO DOS QOS 

A produção enzimática dos QOS permitiu gerar cerca 800 mg de QOS a cada 1000 mg 

de quitosana. Foram realizadas análises por CPG para obter uma caracterização das amostras 

em termos de Mm. A análise apontou que QOS1 e QOS5 são muito semelhantes, mostrando 

uma Mm de 1180 (QOS1) e 1185 (QOS5) g/mol (Tabela 1 e Figura 1). Devido a semelhança 

estrutural entre as duas amostras, os ensaios seguintes foram realizados somente com a amostra 

QOS5. 

Tabela 1. Análises de CPG. 

Amostra Mm(g/mol) Mn (g/mol) PD 

QOS1 1530 1180 1,3 

QOS5 1540 1185 1,3 

PD – índice de polidispersidade (Mm/Mn).  

 

Figura 1. Cromatograma CPG para QOS1 e QOS5. O pico aos 18 min corresponde ao 

padrão interno de calibração. 

 

QOS5 

QOS1 
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4.2 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA in vitro  

A atividade antimicrobiana da quitosana e QOS foi realizada usando duas cepas: 

Staphylococcus aureus (gram+) e Klebsiella pneumoniae (gram-). Os resultados obtidos nesse teste 

podem ser observados na tabela 1, expresso em forma de percentual no que se refere a inibição do 

crescimento. 

Tabela 2: Inibição do crescimento (%) para cada amostra teste: quitosana, QOS e antibiótico 

(controle positivo de inibição). 

Percentual de inibição das amostras teste em relação 

ao controle (sem tratamento) 

Microrganismos Quitosana QOS Antibiótico 

S. aureus 64,8 % (± 8,4) 53 (± 9,4) 100% 

K. pneumoniae 60,3 % (± 3,5) 85,34 % (± 4,0) 100% 

   

 Para a quitosana, foi possível alcançar um percentual de inibição do crescimento de 64,8% 

contra S. aureus e 60,3% contra K. pneumoniae. Já os QOS mostraram uma inibição de 85% para K. 

pneumoniae e de 53% para S. aureus. Esses dados deixam evidente que as duas moléculas apresentam 

potencial para uso no revestimento de frutas uma vez que irão contribuir com o aumento da qualidade 

microbiológica das mesmas. 

Zhang e colaboradores (2019) também descreveram atividade antibacteriana de fragmentos 

quitosana (2 mg/mL) contra cepas de S. aureus. Foi possível observar que a diminuição do tamanho 

da molécula de quitosana, através de irradiação γ, aumentou a atividade antimicrobiana (ZHANG et 

al., 2019). No nosso estudo, para essa cepa, encontramos maior atividade para a quitosana do que 

para QOS. Mas para K. pneumoniae os QOS tiveram cerca de 25% mais atividade (inibição do 

crescimento) do que a quitosana. 
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Sánchez e colaboradores (2017) avaliaram a atividade antimicrobiana de QOS contra cepa 

bacteriana gram positiva (Listeria monocytogene) e negativa (Escherichia coli) (SÁNCHEZ et al., 

2017). Neste estudo a concentração mais efetiva (10 mg/mL) foi a mesma testada por nós, também 

foi possível verificar que os QOS foram mais efetivos contra a cepa gram negativa. 

4.3 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA DIRETAMENTE NOS FRUTOS 

REVESTIDOS 

Algumas pesquisas evidenciaram que a inibição de fungos e bactérias por QOS é mais 

eficaz que a quitosana (AAM et al., 2010; FERNÁNDEZ-DE CASTRO et al., 2016; NAVEED 

et al., 2019). Somado aos resultados encontrados neste trabalho e falta de estudos envolvendo 

QOS como polímero para biofilmes, optamos por realizar o revestimento das frutas apenas com 

os QOS. 

Desta maneira, após revestimento e incubação por 7 dias, foram obtidas amostras da 

superfície das frutas que foram inoculadas em placas de petri contendo meio de cultivo a fim 

de avaliar as UFC. Como podemos observar na Tabela 3, o G1 (tratado), apresentou uma 

redução significativa das UFC em relação ao G2 (não tratado). 

 

Tabela 3: Número de Unidades Formadoras de Colônia (UFC) de amostras obtidas das cascas 

de acerolas revestidas (G1) e não revestidas (G2) com QOS após incubação em placas de petri 

por até 48 horas. 

Grupo UFC – 24h UFC – 48h 

G1 

G2 

17 (±4,9) 

171 (±11,2) 

23 (±6,8) 

173 (±9,9) 

Alguns estudos afirmam que polímeros com atividade antimicrobiana e antioxidante são os 

ideais para revestimento de vegetais (BI et al., 2019). Sendo assim,  trabalhos futuros do nosso grupo 

irão avaliar comparativamente o potencial antioxidante da quitosana e dos QOS produzidos por 

hidrólise enzimática. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atividade antimicrobiana relata aqui corrobora com outros estudos já realizados para essas 

moléculas e afirmam o potencial uso das mesmas como biofilmes protetores de vegetais. No Brasil, 

o Rio Grande do Norte é um dos principais estados produtores de camarão, assim grande quantidade 

de rejeitos ricos em quitina são gerados com o processamento dos crustáceos para fins alimentícios. 

A possibilidade de reuso dessa matéria-prima é, do ponto de vista econômico e ecológico, de extrema 

importância. Ao propor um caminho viável para o uso desses rejeitos, agrega-se valor ao que antes 

seria descartado na natureza e fomenta possibilidade de inserção de novas tecnologias na área de 

alimentos. 
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ANÁLISE COMPARATIVA DA QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA 

DO BIODIESEL PRODUZIDO A PARTIR DE ÓLEO VEGETAL E 

ANIMAL SOB A ÓTICA DE UMA EFICIÊNCIA AMBIENTAL E 

ECONÔMICA 

1,2,3,4,5 
IFRN – Campus Natal – Central 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; Ciências da 

saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias). 

RESUMO 

Em vista da necessidade crescente de fomentar o uso e a produção do biodiesel como uma 

tendência energética eficiente e sustentável, é de extrema importância o investimento em 

estudos científicos que busquem identificar um produto eficaz, que atenda às expectativas 

mercadológicas de uso e que, ao mesmo tempo, confira proteção ambiental como  garantia de 

um desenvolvimento ecologicamente sustentável. Mediante os aspectos expostos, a presente 

pesquisa objetiva caracterizar e avaliar comparativamente, amparando-se em preceitos 

teóricos e normativos, dois biodieseis sintetizados através do óleo de coco e da gordura suína 

com vistas a apontar a matéria-prima mais rentável na síntese desse biocombustível. Para tal, 

a condução experimental baseou-se em três fases: primeiramente, realizou-se a caracterização 

dos óleos quanto ao índice de acidez, saponificação, densidade, pH, condutividade elétrica e 

turbidez. Em seguida, procedeu-se com a produção do biodiesel através da transesterificação 

por via metílica dos óleos em questão, sob patamar de aquecimento a 55ºC por 20 minutos. Já 

de posse do biodiesel purificado, foram realizadas análises laboratoriais de ponto de fulgor, 

aspecto, índice de saponificação, massa específica, pH, condutividade elétrica e turbidez. 

Após o término da pesquisa, constatou-se que ambos os biodieseis possuem procedência sob 

esses parâmetros, embora o biodiesel de óleo vegetal apresente melhores resultados quanto a 

algumas variáveis, como em relação ao ponto de fulgor, o que o coloca em uma ampla 

vantagem em comparação ao biodiesel de gordura animal. Portanto, conclui-se que as 

aplicações tanto do óleo de coco quanto do óleo da gordura suína são pertinentes na produção 

do biodiesel, ressaltando como mais eficiente à produção utilizando o óleo de coco.  

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel. Eficiência. Análise comparativa. Emissão atmosférica. 

ABSTRACT 

In view of the growing need to promote the use and production of biodiesel as an efficient and 

sustainable energy trend, it is of utmost importance to invest in scientific studies that seek to 

identify an effective product that meets market usage expectations while at the same time see 

environmental protection as the guarantee of ecologically sustainable development. Based on 

the above aspects, this research aims to characterize and evaluate comparatively, based on 

theoretical and normative precepts, two biodiesels synthesized through coconut oil and pork 

fat in order to point out the most profitable raw material in the synthesis of this biofuel. For 
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this, the experimental conduction was based on three phases: first, the oils were characterized 

by acidity, saponification, density, pH, electrical conductivity and turbidity. Subsequently, the 

biodiesel was produced by methyl ester transesterification of the oils in question, under 

heating at 55ºC for 20 minutes. Already in possession of purified biodiesel, laboratory 

analyzes of flash point, appearance, saponification index, specific mass, pH, electrical 

conductivity and turbidity were performed. After the end of the research, it was found that 

both biodiesels have origin under these parameters, although vegetable oil biodiesel presents 

better results in some variables, such as in relation to the flash point, which puts it in a wide 

advantage in compared to animal fat biodiesel. Therefore, it is concluded that the applications 

of both coconut oil and pork fat oil are pertinent in biodiesel production, emphasizing as more 

efficient the production using coconut oil. 

KEYWORDS: Biodiesel. Efficiency. Comparative analysis. Atmospheric emission.  

INTRODUÇÃO 

Em vista do aumento exponencial do efeito estufa ao longo dos últimos anos, 

entidades do mundo todo – incluindo o Brasil – criaram políticas que almejam estimular a 

disseminação de novas tecnologias para aumentar a eficiência da produção de biodiesel, em 

uma tentativa de frear o consumo hegemônico e exacerbado de combustíveis fósseis – 

apontados como a principal fonte originadora do fenômeno ambiental supracitado 

(CASTANHEIRA et al., 2014, p. 14-18). Nesse contexto, só no Brasil, segundo a Agência 

Nacional de Petróleo (2015), a produção de biodiesel cresceu de 736 m3 em 2005 para 

3.419.838 m3 em 2015. Nesse viés, um dos mais notórios mecanismos estimuladores para o 

crescimento da produção de biodiesel no país é o Programa Nacional de Produção e Uso do 

Biodiesel (PNPB), criado pela Lei Federal nº 11.097/2005, cujo objetivo principal é introduzir 

de forma consolidada o biodiesel na matriz energética das organizações brasileiras (BRASIL, 

2005, p. 20).  

Além disso, o PNPB também visa promover os princípios da inclusão social, cuja 

finalidade é fortalecer a atividade agrícola sustentável, incorporando-a na cadeia de 

suprimento da produção do biodiesel para assim promover desenvolvimento socioeconômico 

para os pequenos, médios e grandes produtores, bem como à população circunvizinha à 

unidade produtiva – pois, de acordo estudos estabelecidos pelo Ministério de 

Desenvolvimento Agrário, a cada 1% de biodiesel incorporado ao óleo diesel produzido por 

agricultores geram-se, em média, 180 mil empregos diretos e indiretos no país  (RICO; 

SAUER, 2015, p. 30). Nessa tendência, o Governo Federal exige a inserção de 10% de 

biodiesel ao diesel comum (BRASIL, 2018, p. 22).  
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Para mais, a confecção e comercialização do biodiesel no território brasileiro estão 

amparadas ainda pela ANP n° 45 de 2014, a qual dispõe sobre as especificações do biodiesel 

contidas no Regulamento Técnico ANP nº 3 de 2014 e as obrigações quanto aos parâmetros 

de controle da qualidade a serem atendidos pelos diversos agentes econômicos que 

produzirem e comercializarem o produto em todo o território nacional (ANP, 2017, p. 8).  

 De acordo com Freitas (2015), p.12, entre as principais vantagens da adoção deste 

biocombustível estão: derivação de recursos naturais renováveis, reduzindo assim a 

dependência ininterrupta do petróleo e aumentando sua disponibilidade; boa porcentagem de 

biodegradabilidade; redução de mais de 50% das emissões atmosféricas – com exceção dos 

óxidos de nitrogênio; ponto de fulgor elevado, incrementando a segurança de manuseio e 

armazenagem, além da excelente lubricidade. 

O Brasil, por se tratar de um país predominantemente agrícola – com altos níveis de 

produção de plantas oleaginosas e gorduras animais –, destaca-se, atualmente, por gerar 45% 

de sua matriz energética a partir de fontes renováveis, com ênfase para a eficiência produtiva 

de biocombustíveis.  Dentre as fontes nacionais e regionais – em especial, a região nordeste – 

mais comuns para a produção do biodiesel encontra-se uma grande variedade de matérias-

primas, que incluem os óleos vegetais da soja, algodão, palma, canola, amendoim, girassol e, 

mais recentemente, o coco. Já para a produção utilizando gorduras animais, tem-se destaque o 

sebo bovino, o óleo da pele de galinha, o sebo do carneiro e a gordura do porco (RAMALHO; 

GORGE, 2016, p. 24). 

   Em vista do exposto, pode-se inferir que é imprescindível que sejam realizadas novas 

pesquisas quanto ao potencial das fontes de matérias-primas alternativas para a produção de 

biodiesel com vistas a garantir o aperfeiçoamento do mesmo. Nesse contexto, destaca-se a 

potencialidade do óleo vegetal do coco e o óleo animal da gordura do porco, uma vez que 

ambos são componentes com larga escala de produção no território nacional, além de cada 

vez mais estarem sendo empregados na produção desse biocombustível.  

Assim sendo, a pesquisa em evidência teve como objetivo principal avaliar a 

caracterização físico-química do biodiesel produzido a partir da matéria-prima vegetal – óleo 

de coco – e animal – gordura suína –, com o intuito de indicar, mediante parâmetros de 

qualidade teóricos e normativos previamente levantados, o biodiesel mais apto a garantir 

considerável qualidade ambiental, bem como a atender às expectativas mercadológicas de 

manejo e utilização no país. 

REFERENCIAL TEÓRICO 
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Os elevados índices de desenvolvimento populacionais e tecnológicos globais têm 

ocasionado preocupações crescentes quanto à garantia de uma ambiência sustentável. Neste 

ínterim, uma das mais notórias limitações e preocupações do desenvolvimento industrial e 

social introduzido nos preceitos da sustentabilidade está alicerçada nas fontes de energia que 

sustêm a matriz energética mundial (OLIVEIRA, 2018, p.14-16). Isso sobrevém porque a 

maior parte de toda a fonte de energia utilizada no mundo é originária do petróleo, um 

combustível fóssil de fonte limitada e não renovável, que é largamente explorado para fins 

diversos. Por consequência, ano após ano, é evidente o aumento do consumo de combustíveis 

derivados dos hidrocarbonetos do petróleo, como o óleo diesel – utilizado como fonte de 

energia – que pode gerar adversidades nocivas aos ecossistemas planetários em suas diversas 

interfaces – sejam elas físicas, químicas e/ ou biológicas (ROSSI, 2018, p. 11-13). 

Nesse contexto, a crescente preocupação com o aquecimento global – um dos mais 

graves impactos ambientais decorrentes do uso de combustíveis fósseis – é uma das questões 

mais substanciais que impulsionam a discussão no âmbito socioambiental e econômico frente 

à necessidade de novas alternativas energéticas, sobretudo aquelas de origens renováveis – 

por não interferirem no ciclo de carbono – e que acarretem menos impactos deletérios aos 

fatores ambientais, como os elementos climatológicos, que tanto vêm sendo afetados pelas 

emissões de dióxido de carbono - uns dos gases responsáveis pelo efeito estufa e geração de 

chuvas ácidas. Nesse viés, os biocombustíveis, como o biodiesel, apareceram como a solução 

mais pertinente e promissora para a problemática que circunda o uso de combustíveis fósseis 

como o petróleo e seus derivados, haja vista sua composição química geralmente menos 

tóxica, além da sua notória influência na circulação de capital, dentro e fora da unidade 

produtora (FERRARI; OLIVEIRA; SCABIO, 2015, p. 28-31).  

METODOLOGIA 

Matéria-prima 

      A seleção da matéria-prima é de fundamental importância para um bom processo de 

transesterificação, uma vez que a qualidade do biodiesel a ser produzido depende diretamente 

de suas propriedades físico-químicas. Nesse contexto, sabendo-se da demasia na qual o 

Nordeste brasileiro possui em relação à extração do óleo de coco e à intensa geração de 

gordura suína decorrente dos diversos matadouros instalados na região, torna-se apropriado à 

utilização dessas matérias supramencionadas na fabricação de biodiesel. 

     Nesse ínterim, o óleo de origem vegetal (coco) utilizado na pesquisa foi adquirido junto a 

revendedores de produtos naturais localizados no comércio popular da Zona Leste da Cidade 
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de Natal, no Rio Grande do Norte (RN), mais precisamente no bairro mercatório do Alecrim. 

Já o óleo de origem animal, também utilizado no estudo, foi obtido através do processo de 

aquecimento de uma gordura suína cedida por produtores familiares residentes no munícipio 

de Macaíba, também localizado no estado do RN.     

      Após a obtenção das amostras de óleo, realizou-se a caracterização do material utilizando-

se como parâmetros as seguintes análises: índice de acidez, turbidez, densidade, pH e 

condutividade elétrica.  

Síntese do biodiesel através da transesterificação por via metílica 

     No que tange ao processo de fabricação dos biodieseis, iniciou-se com o aquecimento de 

300 ml do óleo vegetal e animal (óleo de coco e gordura suína) a 55° C. Em seguida, 

pesaram-se 1,36g de hidróxido de sódio e, com o auxílio de uma proveta, separaram-se 60 ml 

de álcool metílico. Após esses processos de medição, dissolveu-se o hidróxido de sódio no 

metanol para a formação de um catalisador metílico – responsável pela alcoólise da reação – 

que posteriormente foi adicionado aos óleos em questão, formando uma mistura que foi 

mantida sobre agitação magnética constante em 20 rpm, com aquecimento a 55ºC, por um 

período de 20 minutos. Terminada a reação que resultou em um sistema bifásico, onde 

ocorreu a formação de glicerina e efetivamente o biodiesel – novo estér de cadeia mais longa 

–, transferiu-se a mistura para um funil de decantação, deixando a amostra decantar por 

aproximadamente 24 horas (figura 1 e 2).  

 

 

 

 

 

 

     Seguidamente, com o intuito de retirar as impurezas adquiridas inevitavelmente ao longo 

do processo de produção do biodiesel, procedeu-se com a retirada da fase contendo a glicerina 

e lavou-se o biodiesel com água aquecida – contendo 0,5 ml de ácido clorídrico – a 80°C, até 

que a água de lavagem atingisse PH=7. Posteriormente, o biodiesel foi submetido a um 

Fonte: autoria própria  Fonte: autoria própria  

Figura 1: biodiesel do óleo de coco.  Figura 2: biodiesel da gordura suína.  
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processo de filtragem com a adição de 10 g de sulfato anidro de sódio – para a retirada de 

quaisquer indícios de água – para só então ser armazenado em vidro âmbar – material este que 

reduz os riscos de uma possível inflamação desse componente químico.  

Análise da qualidade do biodiesel  
 

      Já na etapa de avaliação dos resultados, o biodiesel foi caracterizado conforme as 

especificações de qualidade impostas tanto pela ANP 45/2014, quanto por alguns referenciais 

teóricos adotados. Nessa contingência, os parâmetros analisados foram índice de acidez, 

índice de saponificação, aspecto, massa específica, PH, condutividade elétrica, turbidez e 

ponto de fulgor.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES   

Caracterização físico-química dos óleos 

Tabela 01 – Caracterização físico-química da amostra do óleo de coco.  

Análises  Resultados  Padrão  

Aspecto  
Límpido e isento de 

impurezas  

Límpido e isento de 

impurezas  

Densidade (Kg/m3)  0,908  0,903-0,924*  

Índice de acidez (mg/KOH/g)  3,99  0,5<*  

Índice de Saponificação (mg/g)  276  247-255**  

Turbidez (NTU)  0,940  —  

Condutividade (µS/cm)  0,271  —  

pH  05  —  

Ácidos Graxos Livres (%)  2,2  2,3*  

 

A tabela acima apresenta as propriedades físico-químicas do óleo de coco  utilizado 

para produção de biodiesel de óleo vegetal e seus valores padrões encontrados na literatura. 

Observa-se que o elevado valor de índice de acidez indica o estado comprometido de 

conservação do óleo, visto que a decomposição dos glicerídios, possivelmente, foi acelerada 

pelo aquecimento e pela luz (SILVA NETO et al., 2013, p. 15).  

Fonte: autoria própria  
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Em seguida, verifica-se que, na tabela abaixo, estão os parâmetros físico-químicos da 

amostra de gordura suína, utilizada como matéria-prima para produção do biodiesel de 

gordura animal e seus valores padrões discutidos na literatura.  

 

 

Caracterização físico-química dos biodieseis  

 

    Tabela 03 — Caracterização físico-química dos biodieseis de coco e de banha suína  

  
 

Na tabela anterior, encontra-se a caracterização físico-química do biodiesel de coco e o 

da banha suína a partir de critérios estabelecidos pela literatura. Através desse viés, é possível 

observar conformidade em relação à condutividade elétrica dos biodieseis em comparação 

com padrões estabelecidos pelo levantamento literário. Já no que tange ao aspecto do 

potencial hidrogeniônico, contata-se uma divergência entre o biodiesel de banha suína e o 

padrão determinado pelos autores, fazendo com que esse proporcione menor vida útil para o 

motor em relação ao biodiesel de coco (RIBEIRO; STROPARO; SOUZA, 2015, p. 8).  

Análises  Resultados  Padrão  

Aspecto  
Límpido e isento de 

impurezas  
—  

Densidade (Kg/m3)  0,924  —  

Índice de acidez (mg/KOH/g)  1,8  0,10 +0,03*  

Índice de Saponificação (mg/g)  105,75  192,45 +0,98*  

Turbidez (NTU)  3,57  —  

Condutividade (µS/cm)  0,069  —  

pH  05  —  

Ácidos Graxos Livres (%)  0,76  —  

Propriedades  
Biodiesel de 

coco  

Biodiesel de banha 

suína  
Padrão  

Índice de turbidez (UNT)  0,84  0,37  -  

Condutividade (µS/cm)  1,214  0,275  máx. 100*  

Índice de Saponificação  
Não 

obteve resposta  
Não obteve   

resposta  
-  

pH  07  05  06 a 07 **  

Tabela 2: Caracterização físico-química da amostra de gordura suína.  

Fonte: autoria própria  

Fonte: autoria própria  
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Tabela 04 — Caracterização físico-química sob a ótica da ANP 45/2014 de acordo 

com quatro parâmetros fundamentais  

Propriedades  Biodiesel de coco  
Biodiesel da 

gordura suína 

Limite 

estabelecido pela 

ANP  

Aspecto  Límpido  Límpido  Límpido  

Massa Específica a 

20º C (Kg/m3)  
886,1  880,6  850 a 900  

Índice de Acidez 

(mg/KOH/g)  
0,25  0,15  0,50  

Ponto de Fulgor 

(°C)  
130  210  Mín. 100  

 

A tabela acima demonstra os medidos resultados dos parâmetros das análises 

selecionadas a partir de suas respectivas relevâncias para a qualidade ambiental e 

funcionamento eficiente do biodiesel como biocombustível comercial de transporte. Nesse 

sentido, após uma breve leitura teórica e acadêmica, constatou-se que o índice de acidez, 

ponto de fulgor e massa específica dentro dos parâmetros ideais conferem aspectos 

qualitativos para o desempenho do produto ao motor, comprometimento com a proteção 

ambiental e com a segurança durante o uso e manuseio (MOREIRA, 2009, p. 6).  

Aprofundadamente, segundo Guzatto (2014), p. 20, a influência de ácidos graxos e 

resíduos de outros compostos deixados no decurso do processo de síntese e purificação do 

biodiesel podem ser responsáveis pela corrosão ou oxidação de tanques de armazenamento e 

peças do motor, o que atenta para a necessidade de avaliar a indicação de sua acidez dentro 

dos parâmetros adequados. 

Ainda assim, o ponto de fulgor representa a preocupação de segurança no manuseio, 

transporte e armazenamento, justo que corresponde a menor temperatura na qual o líquido 

libera vapores de consequente inflamabilidade com o ar. Essa análise deve ser feita, 

principalmente, quando o biodiesel é sintetizado por metanol - composto orgânico fortemente 

inflamável e tóxico (RODRIGUES et al., 2017, p. 35).  

 No mais, outra análise selecionada pelos aspectos ambientais e comerciais diz 

respeito à massa específica, posto que se esse valor indica a quantidade de biodiesel a ser 

introduzida na câmara compressora. Logo, se o valor não corresponder ao ajuste da bomba, a 

divisão entre ar e biocombustível pode tender a incorporar mais combustível no reservatório, 

o que pode causar queima incompleta - conferindo problemas como a necessidade de 

Fonte: autoria própria  
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aumentar o consumo de combustível e aumentando a emissão de gases poluentes causadores 

de poluição do ar.  

Relativo, ainda, à tabela anterior, percebe-se alguns resultados dentro e fora dos 

padrões estabelecidos pela norma, o que pode interferir no desempenho do biocombustível 

para o mercado, uma vez que estão ligados diretamente a eficiência desse.   

Nesse sentido, tratando-se dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência da ANP, 

verifica-se que não há divergência no que tange ao aspecto, densidade e o índice de acidez, 

propriedades importantes que têm por objetivo de restringir a utilização de algumas matérias-

primas para produção de biodiesel, além de indicar a presença de sólidos suspensos na 

amostra.  

Fatores como índice de acidez, de acordo com a resolução 45 da ANP o limite 

máximo estipulado para esse é de 0,50 mg de KOH/g, o que deixa claro que tanto o biodiesel 

de origem animal quanto o vegetal estão dentro dos padrões determinados pela norma.  

Além disso, de acordo com a ANP, o valor mínimo para o ponto de fulgor em 

biodiesel é 100 °C, o que torna esse composto mais seguro que o diesel convencional em 

relação à estocagem e riscos de incêndios, já que esse tem ponto de fulgor menor, e quanto 

maior o ponto de fulgor de um combustível menos este apresenta perigo de explosão. 

(CUNHA, 2008, p. 27). Deste modo, a partir da Tabela 04 é possível observar que o biodiesel 

proveniente de óleo de coco tem valor consideravelmente menor e mais próximo do mínimo 

estabelecido pela norma do que o biodiesel de banha suína, visto que este apresentou menor 

temperatura no momento de aquecimento sob condições controladas, gerando uma quantidade 

de vapor suficiente para formar com o ar uma mistura capaz de inflamar.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

       No que diz respeito às propriedades físico-químicas avaliadas na pesquisa, vale salientar 

que em se tratando das análises provenientes das amostras, identifica-se um elevado índice de 

acidez tanto no óleo de coco como na banha de porco, características estas popularmente 

comuns aos óleos brutos e banhas animais. Já, em relação parâmetros avaliados no processo 

físico-químico dos biodieseis, ambos mostraram-se semelhantes levando em conta quatro 

preceitos da ANP 45/2014, o que torna esses seguros para o mercado no quesito da eficiência 

relacionada ao aspecto, índice de acidez, densidade e ponto de fulgor, embora o biodiesel de 

origem vegetal tenha se saído melhor em comparação ao ponto de fulgor e a acidez do 

biodiesel animal.  
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      Em suma, tomando como base a visibilidade do uso incongruente de combustíveis não 

renováveis, infere-se que é possível propor e procurar alternativas para a utilização de 

matérias-primas renováveis no seu uso convencional, assim como reduzir impactos 

significativos ao ambiente causados por meio da utilização destes.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias – Engenharia Florestal 

RESUMO 

O desmatamento é uma das ações antrópicas que mais lesam o meio ambiente, 

gerando inúmeras sequelas na vida dos seres humanos e dos outros seres vivos. O presente 

estudo teve por finalidade avaliar, de forma multitemporal, o índice de vegetação e o nível de 

desmatamento na Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe, localizada entre as divisas 

dos estados Ceará, Pernambuco e Piauí, através de ferramentas de geoprocessamento. Como 

metodologia de estudo, fez-se o uso de imagens do satélite Sentinel-2, com resolução de 10 

metros, para gerar dados e mapas com as ferramentas de geoprocessamento do software 

ArcGis 10.5 sobre a área de estudo nos anos de 2015 e 2017. Técnicas de geoprocessamento 

foram utilizados como, por exemplo, Índice de Vegetação por Diferença Normalizada e a 

Reclassificação de Raster. De resultado, obtivemos a constatação de que o desmatamento na 

área de estudo tem aumentado consideravelmente no período que compreendeu de setembro 

de 2015 até o respectivo mês no ano de 2017. Concluímos que a intensificação das atividades 

socioculturais em áreas de preservação ambiental tem agravado o problema do desmatamento 

nas mesmas e gerado um grande desequilíbrio ecológico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Geoprocessamento. Desmatamento. NDVI. 
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ABSTRACT 

Deforestation is one of the most damaging anthropogenic actions in the environment, 

generating numerous sequelae in the lives of humans and other living beings. The aim of this 

study was to evaluate, in a multitemporal way, the vegetation index and the deforestation 

level in the Araripe Chapada Environmental Protection Area, located between the states of 

Ceará, Pernambuco and Piauí, through geoprocessing tools. As a study methodology, we used 

images from the Sentinel 2 satellite, with a resolution of 10m, to generate data and maps with 

the geoprocessing tools of the ArcGis 10.5 software on the study area in the years of 2015 and 

2017. Geoprocessing techniques were used as, for example, by Normalized Difference 

Vegetation Index and Raster Reclassification. As a result, we found that deforestation in the 

study area has increased considerably in the period from September 2015 until the respective 

month in 2017. We conclude that the intensification of socio-cultural activities in 

environmental preservation areas has aggravated the problem of deforestation in them and 

generated a great ecological imbalance. 

 

KEYWORDS: Geoprocessing. Deforestation. NDVI. 

1 INTRODUÇÃO 

A Área de Proteção Ambiental Chapada do Araripe é uma reserva ecológica que 

guarda uma grande biodiversidade do bioma da caatinga e se encontra na zona de 

confluência dos estados do Ceará, Piauí e Pernambuco, totalizando uma área territorial 

total de 972.605,18 hectares (BRASIL, 1997). 

Em conformidade com Nascimento (2013), as primeiras formas de ocupação 

definitivas sobre a Chapada do Araripe, tiveram início nas últimas décadas do século 

XIX e, partindo desta época, houve uma disseminação da população na região da APA. 

Assim, a crescente ocupação das regiões de sua encosta, graças ao grande crescimento 

populacional, está provocando diversos impactos ambientais como, por exemplo, 

desmatamento, a perda da biodiversidade e a extinção de espécies nativas (SANTOS, 
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2014). Isso tudo, aliado às condições climáticas, causa a redução do percentual de 

vegetação da região da Chapada (SILVA NETO, 2013). 

Uma das atividades que mais contribuem com a perda da vegetação da Chapada 

do Araripe é a mineração. Segundo Albuquerque Bezerra (2015), os resíduos da 

extração mineral 

são descartados em rios, na margem das rodovias, ao redor da 

própria mineradora, causando assim agressões à flora e fauna. 

Também provoca problemas de saúde na população, 

principalmente doenças respiratórias. (Albuquerque Bezerra, 

2015). 

Sob essa ótica, outro agravante da diminuição de áreas verdes na área da APA 

Chapada do Araripe é o elevado número de queimadas e focos de incêndio na região, 

acarretando uma diminuição considerável do quantitativo de vegetação. Além dessas 

evidências, proporcionam vários problemas ambientais, como: intensificação do efeito 

estufa, problemas respiratórios e agravamento à saúde dos animais selvagens que na 

área habitam. 

O percentual de focos de queimada no Brasil quase dobrou numericamente entre 

os anos de 2015 e 2017, passando de 72.100 para 110.998 focos de incêndio, 

respectivamente. Na APA Chapada do Araripe a maioria dos focos de calor é detectada 

no terceiro quadrimestre e em apenas dois meses, outubro e novembro, ocorre em média 

72,51% dos focos de calor (SOUZA, 2017). 

Baseado nisso, este trabalho tem como objetivo avaliar, de forma multitemporal, 

as áreas desmatadas na APA Chapada do Araripe através do processamento digital de 

imagens do sensor Sentinel-2 em dois anos diferentes (2015 e 2017), determinando, 

assim, o quantitativo superficial das zonas impactadas. 

 

2 METODOLOGIA 

A área de estudo localiza-se numa porção setentrional da APA Chapada do 

Araripe, no Estado do Ceará. Para alcançar o objetivo, as metodologias foram divididas 
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nas seguintes etapas: pré-laboratorial e laboratorial. Na fase pré–laboratorial, visou 

consultar diversas fontes teóricas como artigos, teses e dissertações além de delimitar e 

construir o mapa da área de estudo. Posteriormente, procedeu o download gratuito das 

imagens do sensor Sentinel-2, correspondentes aos anos 2015 e 2017, ambos do mês de 

setembro, no sitio eletrônico do Serviço Geológico Americano (USGS). 

Já na etapa laboratorial, procedeu o processamento digital das imagens baixadas, 

diretamente no software ArcGIS 10.5, utilizando: a composição de bandas 

multiespectrais R8- G4-B3 a fim de extrair as informações do infravermelho e, 

consequentemente, identificar as zonas com vegetação; o algoritmo NDVI, através de 

mapas de cores, com a intensão de obter dados sobre as regiões com presença de solo, 

água, urbanização e vegetação/desmatamento, seja ela densa ou não. 

Utilizando-se a ferramenta “raster calculator” do ArcGIS 10.5, o NDVI para a 

área de estudo foi calculado através da razão da subtração e adição das bandas 

espectrais de infravermelho próximo (IVp) e de vermelho (Ver), tendo como resultado 

uma imagem de cores variando de -1 a 1 (ROUSE et al., 1974). Quanto mais próximo 

de -1, menos vegetação tem e, consequentemente, haverá mais solo exposto ou corpo 

hídrico. 

Em seguida, procedeu-se a reclassificação das imagens para separar e indicar o 

quantitativo dos diferentes índices de vegetação contidos na área de estudo. A 

reclassificação foi feita no software ArcGIS 10.5 através da aba ArcToolbox, com as 

ferramentas do Spatial Analyst e algoritmo “reclassificar”. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os mapas de NDVI (Figura 1) apresentaram índices que variam de valores 

negativos a positivos, indicando regiões com solo exposto/água/urbanização e/ou 

vegetações agrícolas. De acordo com os as legendas dos mapas abaixo, com as 

correlações com as imagens resultantes da combinação espectral para exaltar o uso e 

ocupação do solo deduz-se que os intervalos podem indicar (Tabela 1).  
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Figura 1. Mapas de NDVI. É perceptível que houve aumento na quantidade de tons de 

vermelho, em 2017, indicando diminuição da vegetação comparando-se com 2015. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

Com relação ao mapa de índice de vegetação, é perceptível tanto com relação a 

2015 e 2017 que as regiões com maiores intensidades de vegetação estão localizadas a 

leste e sudoeste da área de estudo (Figura 1). Já a noroeste, regiões com maior ausência 

de vegetação. Além disso, principalmente na porção leste-sudeste e sul da área de 

estudo, ao fazer a comparação multitemporal percebe-se que de 2015 a 2017 houve 

aumento da presença de solo exposto (tons avermelhados), ou seja, desmatamento da 

vegetação nativa. 

Tabela 1. Índices de NDVI encontrados referente aos anos 2015 e 2017 

ANO 2015 ANO 2017 

Índice Variação Classe Índice Variação Classe 

1 (-0,467 - -0,005) Água 1 (-0,407--0,026) Água 

2 (-0,005 - 0,074) 
Solo exposto/ 

Estrada 

2 (-0,026-0,078) 
Solo exposto 

Estrada 3 (0,074 - 0,118) 3 (0,078-0,116) 

4 (0,118 - 0,158) 4 (0,116-0,149) 

5 (0,158 - 0,188) 
Solo com gramíneas 

5 (0,149-0,177) 
Solo com gramíneas 

6 (0,188 - 0,223) 6 (0,177-0,216) 

7 (0,223 - 0,272) Culturas agrícolas 7 (0,216-0,287) Culturas agrícolas 

8 (0,272 - 0,342) Vegetação de pequeno 
porte 

8 (0,287-0,392) 
Vegetação de pequeno porte 

9 (0,342 - 0,431) 
Vegetação de grande porte 

9 (0,392-0,718) 
Vegetação de grande porte 
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Os intervalos que apresentam vegetação, seja de pequeno ou grande porte, foram 

de: 0,272 – 0,342; 0,342 – 0,431 e 0,431 - 0,799 no ano de 2015. Já no ano de 2017, 

foram: 0,287 – 0,392; 0,392 – 0,718 e 0,718 – 1. Assim, foi possível realçar apenas 

esses resultados, sendo mostradas estas áreas (Figura 2), utilizando-se o algoritmo 

Reclassificação. 

 

Figura 2. Mapa de vegetação (pequeno e grande porte) dos anos 2015 e 2017. É notório 

a diminuição da vegetação quando comparada com o ano de 2015. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

Ao se comparar as zonas com ausência de vegetação, observa-se que de 2015 

para 2017 houve um aumento considerável (Figura 2). Vale ressaltar que cresceu em 

15.000 hectares de solo exposto, principalmente a oeste e sul-sudeste, acarretando no 

desmatamento da vegetação nativa. 
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Figura 3. Mapa de áreas sem vegetação dos anos 2015 e 2017. É notório o aumento das 

regiões com solo exposto quando comparada com o ano de 2015. 

Fonte: Autoria própria (2018). 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Portando, as ferramentas de geoprocessamento aliadas às análises do sensor 

Sentinel-2 foram capazes de mostrar as áreas desmatadas ao longo dos anos de 2015 a 

2017. Além disso, identificou-se que nas regiões oeste e sul-sudeste da área de estudo 

tiveram as maiores áreas desmatadas. Isso pode significar uma intensa ocupação ou 

intensificação das atividades extrativistas. Todavia, houve incêndios na região 

supracitada, o que pode ter colaborado para a contabilização dos dados. Segundo o site 

Diário do Nordeste, o fogo consumiu grande parte da vegetação nativa em 

aproximadamente 200 hectares. Já em termos de comparações entre os anos de 2015 e 

2017, houve um aumento dos casos de desmatamento, necessitando ser investigadas as 

causas dos mesmos. Assim, convém continuar com mais pesquisas a fim de monitorar 

fielmente o estado da vegetação nessa área de preservação ambiental. 
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BABOSA NA CICATRIZAÇÃO DE FERIDAS EM OVINOS E 

CAPRINOS 
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Rosimary Fernandes Bezerra2; Faviano Ricelli da Costa e Moreira1 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias  

RESUMO 

O objetivo deste trabalho foi discutir sobre o poder fitoterápico da babosa (Aloe vera) e avaliou 
a eficácia da planta, no que se diz respeito, a cicatrização de feridas abertas ocasionadas por 

drenagens de abscessos em ovinos e caprinos. Para isso, foi realizada previamente uma pesquisa 
com agricultores e pecuaristas rurais da chapada do Apodi, para verificar o porquê, e quais os 

benefícios práticos do uso desta planta na cicatrização de feridas abertas em seus pequenos 
rebanhos. Posteriormente, foi produzida uma pomada a partir do extrato da babosa com álcool 
e gordura vegetal, e em seguida aplicada sobre a ferida para avaliar a sua ação cicatrizante. O 

medicamento desenvolvido foi aplicado em 10 (dez) animais adultos, após drenagem dos 
abscessos. Por fim, todos os animais foram observados durante 8 dias, e foi concluído que todos 

apresentaram a cicatrização de suas feridas abertas após o procedimento de drenagem dos 
abscessos. 

PALAVRAS-CHAVE: abscessos, Aloe vera, fitoterapia, pomada 

ABSTRACT 

The objective of this work was to discuss the herbal power of aloe (Aloe Vera) and evaluated 
the efficacy of the plant, regarding the healing of open wounds caused by drainage of abscesses 
in sheep and goats. For this, practical methodologies were used to evaluate the real efficacy of 

Aloe Vera. A previous research was carried out with farmers and farmers from the Chapada of 
Apodi, to verify why and the practical benefits of using this plant in the healing of open wounds 

in their little flocks. Subsequently, an ointment was produced from albumin extract with alcohol 
and vegetable fat, and then applied on the wound to evaluate its cicatrizing action. The 
medicament developed was applied in 10 (ten) adult animals after abscess drainage so that we 

could observe the efficacy / non-efficacy of slime extract ointment. Finally, all animals were 
observed for 8 days, and it was concluded that all presented significant improvement in regard 

to the healing of their open wounds after the abscess drainage procedure. 

KEYWORDS: Abscess, Aloe vera, wounds, phytotherapy 
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1 INTRODUÇÃO 

É provável que a utilização das plantas como medicamentos seja tão antiga quanto 

ao próprio homem. Atualmente, o interesse pelos benefícios naturais das plantas vem 

crescendo consideravelmente (MARTINS, 2010). A babosa, cientificamente conhecida 

como Aloe Vera, é uma planta de origem africana, conhecida e utilizada na cultura 

brasileira por seus efeitos medicinais no tratamento de queimaduras e doenças da pele  

(ANDRADE, 2006). 

A babosa apresenta no parênquima de suas folhas mucilagem com ação 

cicatrizante, antibacteriana, antifúngica, antiiflamatória e antivirótica proporcionadas 

pela presença de antraquinonas como aloenina, barbaloína e isobarbaloína em sua 

composição química (FALEIRO et. al., 2009). A Aloe Vera também possui outros 

componentes muito importantes que auxiliam no tratamento de feridas abertas, como o 

ferro que é um mineral muito importante que age absorvendo o oxigênio para dentro dos 

glóbulos sanguíneos e aumentando a resistência a infecções (DIAS 1957 citado por 

ZAGO, 2007). 

Na cidade de Apodi, diversos produtores de comunidades rurais plantam a babosa 

em suas próprias propriedades para usá-la na recuperação de tecidos de seus animais, 

segundo relatos empíricos dos produtores. Dessa forma, o objetivo do trabalho foi avaliar 

a babosa no tratamento de feridas abertas oriundas de drenagem de abscessos em caprinos 

e ovinos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Fitoterapia é um conceito associado a farmacologia que corresponde a utilização de 

vegetais em preparações farmacêuticas (extratos, pomadas, tinturas e cápsulas) para 

auxílio e tratamento de doenças, manutenção e recuperação da saúde (CALIXTO, 2000). 

A babosa pertence à família Liliaceae, sendo a espécie mais comum a Aloe vera, 

cujo nome vem do árabe, que significa amargo e brilhante ou transparente, porque quando 

se remove a casca, o gel interno assemelha-se a um bloco de gelo lavado (ZAGO, 2007). 
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A planta constitui-se das folhas esverdeadas, densas, lanceoladas, que se estreitam 

da base para o ápice, côncavas na página superior e convexas na inferior, sinuoso-serradas 

(espinhos triangulares curtos e espaçados), carnosas e manchadas (CORRÊA, 1984; 

MARTINS, 2010). 

Segundo Grindlay & Reynolds (1986), há vários relatos na literatura mostrando 

atividades bactericidas, atuando contra bactéria Gram-positivas e Gram-negativas, e 

antifúngicas. A Aloe tem um discreto efeito analgésico, possui ainda atividades anti-

inflamatórias.  

A composição química da babosa contém uma extensa quantidade de 

polissacarídeos, minerais, dentre outras tantas substâncias presentes em suas folhas. 

Todavia, cada estrutura da Aloe apresentará substâncias específicas e em quantidades 

distintas, assim, dependendo do resultado desejado, pode-se utilizar uma parte específica 

da planta (SILVA, 2004). 

3 METODOLOGIA 

O trabalho ocorreu entre abril e dezembro de 2018 e se baseou em uma pesquisa 

qualitativa, em 10 pequenos agricultores, para obtenção de dados referente a babosa. Foi 

utilizado um questionário, a saber:  

 Você utiliza a babosa para cicatrizar feridas dos seus animais? 

 Você acha que o uso da babosa pode substituir o medicamento industrializado?   

 Houve benefícios na cicatrização das feridas? 

A pomada foi fabricada a base de Aloe Vera e para a obtenção da mesma, foi 

utilizado 1L de álcool e 400g de babosa, pesada e cortada em cubos. Em seguida, foi 

colocada junto com o álcool em um recipiente de vidro tampado e envolto com papel 

alumínio por 72 horas e depois colocada em uma garrafa âmbar até o momento de fazer 

a pomada. Para a pomada foi utilizado 100 ml do extrato da babosa e 250 g de gordura 

vegetal (Primor®), fazendo a mistura dos componentes até ficarem homogêneos em 

temperatura do ambiente (MARTINS, 2010).  
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Posteriormente, o medicamento foi aplicado em 10 animais com feridas expostas 

para observação da eficácia.  Por fim, todos os animais foram observados durante 8 dias, 

para a observação da cicatrização das feridas.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com relação à entrevista com os produtores, 8 entre 10 entrevistados afirmaram 

que usam a babosa para auxiliar na cicatrização de feridas de seus animais. 20% dos 

entrevistados afirmaram que preferem o uso de medicamentos industrializados. 

Segundo o agricultor Claudio sena, que reside na comunidade de Nova descoberta, 

e possui 50 animais (caprinos e ovinos) desde os tempos de seu bisavô a planta é usada 

como medicamento, e afirmou ainda que ela é sim eficaz para cicatrizações.  

Aproximadamente 80% da população brasileira não têm acesso aos medicamentos 

essenciais. Como as plantas medicinais apresentam maior facilidade quanto ao acesso, 

custo e manipulação, passam a atuar como a primeira ou talvez única escolha para o 

acesso à saúde (NOLLA & SEVERO, 2005).  

60% dos entrevistados afirmaram que a babosa substitui os medicamentos 

industrializados. Porém, dois deles afirmaram que utilizam a babosa em parceria com um 

remédio popularmente conhecido “mata bicheira”, que tem como função prevenir e curar 

infecções e bicheiras (miiases). 

Todos os 8 (oito) agricultores que utilizam com frequência a babosa em seus 

rebanhos, afirmaram que ela realmente traz benefícios na cicatrização das feridas que são 

bastante comuns nas criações de ovinos e caprinos. O agricultor Chico Reinaldo, residente 

do sitio soledade, afirmou que além de atuar na cicatrização, ela ainda impede que a 

mosca varejeira deposite ovos nas feridas dos animas, evitando assim, maiores 

complicações ao animal. 

Todos os animais da pesquisa apresentaram abscessos de duas origens: ou de uma 

doença chamada Linfadenite caseosa ou de má aplicação de medicamentos ou vacinas 

que originaram os nódulos infeccionados. 
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Em todos os animais, após drenar os abscessos a pomada foi aplicada diretamente 

sobre a ferida. Nas fotos abaixo, observa-se o um animal com nódulo (figura 01), o 

processo de drenagem do abscesso (Figura 02) e a aplicação da pomada (Figura 03).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Abscesso antes da drenagem   Figura 2. Drenagem do abscesso   Figura 3. Aplicação da pomada 

Abaixo algumas fotos mostrando o antes e o depois (8 dias) da drenagem do 
abscesso (Figuras 4 a 6). 

 

 

 

 

 

             

 

             Figura 4 - Abscesso        Figura 5 - Após 2 dias             Figura 6 – Após 8 dias 

De acordo com os dados obtidos, todos os animais usados durante a pesquisa 

apresentaram considerável melhora de seus ferimentos após o uso da pomada. No entanto, 

pesquisas com animais como controle negativo, ou seja, sem aplicação de qualquer 

produto poderia avaliar a velocidade de cicatrização comparativamente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que o uso da pomada curativa a base de babosa na cicatrização de 

feridas abertas em ovinos e caprinos gera melhoras significativas, uma vez que está 

estimula a recuperação das células e ainda evita que a mosca varejeira deposite seus ovos 

e piore a situação do animal, garantindo de forma direta o bem-estar deste. Além disso, a 

pesquisa prévia feita com os agricultores nos proporcionou uma visão mais ampla sobre 

o seu uso e sua eficácia, mostrando que está é indiscutivelmente uma planta benéfica para 

a cicatrização de feridas em animais de produção. 

 Um dos principais objetivos deste trabalho, foi desenvolver e apresentar um produto 

eficaz e com um bom custo benefício, para que produtores rurais de pequeno porte 

pudessem tratar as feridas abertas de seus rebanhos de forma prática e simples.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Agrárias. 

 

RESUMO 

O presente estudo teve como objetivo determinar os teores de umidade e cinzas das amostras 

de própolis obtidas por meio de dois métodos distintos de produção na cidade de Pau dos Ferros 

- RN. Para tanto, as amostras foram coletadas através de telas plásticas e raspagem, sendo 

analisadas posteriormente por processos experimentais. Para o proceder da determinação, 

foram efetuadas análises gravimétricas realizadas em triplicata, ao final das quais se verificou 

que as amostras estão dentro dos parâmetros exigidos pela legislação do Ministério da 

Agricultura no tocante a umidade e cinzas. No entanto, as análises estatísticas mostraram 

diferenças relevantes nos respectivos teores em decorrência do uso dos diferentes métodos de 

coleta. Com base nas evidências, demonstra-se que as formas de coleta, juntamente com fatores 

diversos como o clima, vegetação, período de colheita, genética das abelhas, dentre outros que 

influenciam em ambas as diferenças determinante. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise. Coleta. Tela Plástica. Raspagem. 
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ABSTRACT 

The presente study aimed to determine texts of humidity and leached ashes of the samples of 

propolis gotten by means of two different methods of production in the city of Pau dos Ferros-

RN. For in such a way, the samples had been collected through plastic screens and scraping, 

being analyzed later for experimental processes. To proceed it from the determination, carried 

through gravimetrical analyses in third copy had been effected, to the end of which if it verified 

that the samples are inside of the parameters demanded for the legislation of the Ministry of 

Agriculture in regards to humidity and leached ashes. However, the statistical analyses had 

shown excellent differences in respective texts in result of the use of the different methods of 

collection. On the basis of the evidences, demonstrate that the collection forms, together with 

cited diverse factors already, influence in both the determinative differences 

KEYWORDS: Analyzes. Collect. Plastic Fabric. Scraping. 

1 INTRODUÇÃO 

A própolis é uma mistura de resinas vegetais coletada pelas abelhas da espécie Apis 

mellifera em diferentes partes das plantas acrescida de cera, pólen e secreções glandulares que, 

ao serem processadas, determinam sua consistência e coloração (PINTO, et al., 2011, p. 77). O 

uso dela pelas abelhas tem múltiplas funções, tais como vedar frestas, recobrir superfícies 

irregulares e estabilizar a temperatura dentro da colmeia. Além de poder auxiliar na redução do 

alvado para anteparo contra o frio e táticas de defesa e exercer a função de embalsamar os 

invasores mortos (MARTINS, et al., 2012, p. 105). 

De modo geral, sua composição química se designa por conter 55% de resinas vegetais 

e bálsamo, 30% de cera, 10% de óleos vegetais e 5% de pólen e sua coloração tem total 

dependência da origem botânica que foi coletada (LUSTOSA et al., 2008, p. 447). Além disso, 

incluem-se elementos essenciais tais como flavonoides, ácidos fenólicos, vitaminas e minerais 

que estão relacionados com os princípios ativos e biológicos da mesma. A própolis pode 

também apresentar diferenças na sua composição, advindo tanto de fatores interligados ao 

método de produção, como também da região à qual foi produzida, vegetação, sazonalidade 
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climática local, época de colheita e características genéticas das abelhas (DA SILVA, et al., 

2006, p. 1844). 

A busca pela própolis tem apresentado um índice elevado nos últimos anos, por ser um 

produto que atribui benefícios para o ser humano, desempenhando ações terapêuticas (SOUZA, 

et al., 2010, p. 574). No entanto, além de possuir uma enorme importância na área medicinal, 

também dispõe de uma grande demanda econômica, e isso está estreitamente ligado à sua 

qualidade em decorrência do seu processo de elaboração (MARTINS, et al., 2012, p. 105). 

Visto que sua produção se dá por meio de diferentes tipos de coletores, sendo estes telas 

plásticas e raspagem, além destes, existem outros que visam a qualidade, como o coletor de 

própolis inteligente (CPI), uso do quadro móvel, dentre outros (INOUE, et al., 2007, p. 67). 

Considerando-se todos os fatores apontados, é de suma importância que haja um 

aprofundamento analítico com relação às diferenças presentes na própolis coletada entre os 

diferentes tipos de coletores, para distinguir a sua composição e qualidade, por serem elementos 

que estão altamente interligados, no sentido de que, estes, também interferem na formação do 

produto final. 

Diante do exposto, objetivou-se nesse trabalho, estabelecer a determinação dos teores 

de umidade e cinzas em amostras obtidas através de dois métodos diferentes de produção/coleta 

na cidade de Pau dos Ferros-RN. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Desde as sociedades mais antigas, o uso da própolis já era relatado como um importante 

integrante da medicina da época. Dentre as suas diversas aplicações, a principal era o 

embalsamento de cadáveres, como visto no Egito antigo e na Mesopotâmia (PEREIRA, et al., 

2002, p. 321). Sua popularidade foi evidenciada na década de 80, com um aumento considerável 

de publicações científicas envolvendo-a. Consequência de suas diversas propriedades 

biológicas e de seu alto valor agregado no mercado (PEREIRA, et al., 2002, p. 321). 

Segundo o Anexo VI da Instrução Normativa N° 03, de 19 de Janeiro de 2001, do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento, se entende por própolis é um produto derivado 
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de substâncias resinosas, gomosas e balsâmicas, coletada pelas abelhas da espécie Apis 

mellifera, de brotos, botões florais exsudados de plantas, nas quais as abelhas adicionam 

secreções salivares, cera e pólen para a obtenção do produto final (BRASIL, 2001). A própolis 

tem a função de produto higienizador na colmeia, sendo usada na mumificação de insetos e 

pequenos que morrem dentro da colmeia, bem como também na vedação de frestas e aberturas 

na colmeia, ajudando no controle térmico interno e na proteção contra inimigos naturais 

(LOPES et al., 2010, p. 1). 

A determinação da região geográfica e a origem vegetal são fatores primordiais no 

controle da qualidade do produto, e na determinação de amostras para possíveis aplicações 

terapêuticas (PARK, et al., 2002, p. 998). A composição química da própolis é bastante 

complexa. Já foram identificadas mais de 300 substâncias presentes na própolis, sendo os ácidos 

diterpênicos e os ácidos p-cumáricos prenilados as principais substâncias biologicamente ativas 

(DE CASTRO, 2001, p. 53). 

Possui-se atualmente uma grande variedade de métodos e procedimentos para se 

produzir a própolis. Cada qual possuindo vantagens e desvantagens. Os mais eficientes e 

recomendados para a produção em larga escala, com boa produtividade e qualidade, tem como 

base o estímulo das abelhas com aberturas estratégicas nas colmeias (BREYER et al., 2016, p. 

3). É o exemplo do Coletor de Própolis Inteligente (CPI), Coletor de Própolis Entre-Rios (ErBa) 

e o Coletor de Própolis Tira e Põem. 

Outros métodos mais rudimentares ainda são utilizados em produções mais precárias e 

na obtenção de amostras para pesquisas. Como o método da raspagem, que como o próprio 

nome já sugere, consiste na raspagem das partes da colmeia (tampa, quadros e alvado) com uma 

faca ou formão de aço inox. Outro procedimento um pouco mais elaborado que o anterior e 

bastante usado é o da tela plástica, que se embasa na colocação de uma folha de tela plástica 

rígida entre a tampa e o ninho. De acordo com as condições climáticas da época do ano, ao 

passar algumas semanas, a tela estará propolizada em quase toda sua capacidade (WIESE, 2005, 

p. 263). Breyer em seu trabalho não recomenda essa técnica devido a dificuldade de se retirar 

a própolis da tela. 
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Vale citar que, Inoue em seu estudo utilizando três técnicas de coleta distintas 

(Raspagem, tela plástica e CPI), concluiu que o principal fator que influencia na produção de 

própolis é a sazonalidade. 

Quanto ao armazenamento, a própolis deve ser acondicionada em recipientes atóxicos 

e limpos, como sacos e recipientes plásticos, devidamente identificados quanto a data, o tipo e 

o local de coleta, e armazenados em freezer com temperatura em torno de -10°C para evitar a 

eventual presença de lavas e ovos de ácaros e traças (LOPES et al., 2010, p. 1; BREYER et al., 

2016, p. 20). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi desenvolvida no apiário didático do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Pau dos Ferros, localizado na 

microrregião de Pau dos Ferros, estado do Rio Grande do Norte. O município está localizado 

na região Nordeste do Brasil, mais precisamente na região do Alto Oeste Potiguar com 

coordenadas geográficas 6º06’33’’ latitude sul e 38º12’16” latitude oeste, ocupando uma área 

com cerca de 260 Km² (IDEMA, 2008, p. 7). O clima é semiárido e a vegetação presente é a 

caatinga, que apresenta uma fisionomia variável com relação as plantas que são de baixo porte. 

São facilmente reconhecíveis e sua característica mais evidente é a fácil adaptação à baixa 

intensidade de recursos hídricos (AMORIM, et al., 2005, p. 618). 

As amostras foram extraídas a partir de nove colmeias de padrão Langstroth, povoadas 

por abelhas da espécie Apis mellifera. As colmeias apresentavam uma disposição com cerca de 

2 m de distância entre elas. Os métodos utilizados para a realização da coleta foram o de tela 

plástica e raspagem. O coletor tela plástica permaneceu por 40 dias, logo após, sendo feita a 

retirada das telas e a raspagem na colmeia.  

Para a realização da coleta através das telas plásticas, utilizaram-se telas plásticas de cor 

branca com 60cm x 60cm de largura e comprimento. As mesmas foram postas precisamente 

entre o ninho e a tampa, sendo feita em seguida e a vedação da colmeia para impossibilidade 

de escape da tela conforme a metodologia já estabelecida (DA SILVA, et al., 2006, p. 1843). 

A raspagem da própolis foi executada com o auxílio de uma faca e formão de material 
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inoxidável. Foram raspados tampa, quadros e alvado, de acordo com a metodologia já definida 

(INOUE, et al., 2007, p. 66). Em seguida, as amostras foram submetidas em sacos plásticos e 

envolvidas em papel alumínio. 

O beneficiamento da própolis foi realizado no laboratório de Processamento de Pólen e 

Própolis do IFRN – Campus Pau dos Ferros, e baseou-se na retirada de todas as impurezas que 

provieram junto das amostras. O método empregado foi o de catação manual, utilizando-se do 

auxílio de pinças, béqueres e bandejas de coloração branca (para a facilitação da visibilidade e 

identificação das sujidades aderidas a amostra).  

Após o beneficiamento, as amostras de própolis foram pesadas, envolvidas em papel 

filme, e posteriormente submetidas em sacos plásticos de tom escuro, para reduzir a entrada de 

luminosidade. Em seguida, foram recobertas com papel alumínio e por fim, envolvidas em outro 

saco plástico, devidamente identificados quanto ao tipo e data de coleta. As amostras foram 

acondicionadas em freezer com temperatura em torno de 0,5 C°, onde permaneceram 

armazenadas durante 22 dias, até serem levadas ao laboratório do IFCE Campus Ubajara, para 

a realização dos procedimentos analíticos. 

Para a análise do teor de umidade das amostras de própolis, utilizou-se a análise 

Gravimétrica, seguindo a metodologia estabelecida (FUNARI; FERRO, 2006, p. 174), 

conforme as etapas: pesou-se, aproximadamente, 3 g de própolis bruta pulverizada, 

provenientes da tela e da raspagem, e postas em cadinho de porcelana previamente aquecido 

em estufa a 105 ºC, por 2h. Em seguida, foram resfriados em dessecador e pesados. O processo 

de perda de água foi desenvolvido repetindo-se os processos de aquecimento em estufa com 

intervalos de 2h, resfriamento e pesagem até se observar a massa constante (não excedendo 5 

mg de diferença entre as pesagens). A determinação da perda por dessecação foi realizada em 

triplicata (n = 3) e quantificado o valor pela razão, em porcentagem, entre a massa do material 

volatilizado e a massa inicial de própolis. A porcentagem de perda por dessecação foi obtida 

pela equação:  

 

𝑚(%) =  (
𝑚1 − 𝑚0

𝑚0
) × 100 
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Sendo m1 a massa da amostra após a dessecação e m0 a massa inicial da amostra.  

A determinação do teor de cinzas foi realizada a partir de 2 g de cada amostra por 

calcinação a 600 ºC, conforme a metodologia já estabelecida (FUNARI; FERRO, 2006, p. 172). 

Para tanto, pesou-se aproximadamente 2 g de cada amostra de própolis bruta pulverizada, 

oriundas da tela e da raspagem, sendo acondicionadas em cadinho de porcelana previamente 

aquecido em mufla a 600 ºC, por 2 h, resfriado em dessecador e pesado. Em seguida, o cadinho 

com a amostra foi colocado sobre placa de aquecimento a 350 ºC, em capela de exaustão, por 

período de 1h, tempo observado para a finalização da emissão de fumaça. Logo após, foi levado 

à mufla onde manteve-se a 600 ºC até que as cinzas se apresentassem embranquecidas. 

Alcançado esse ponto, o conjunto foi resfriado em dessecador e posteriormente pesado. 

Repetiu-se os processos de aquecimento, resfriamento e pesagem do conjunto em intervalos de 

1h até se observar massa constante (não excedendo 5 mg de diferença entre as pesagens). A 

determinação do teor de cinzas foi realizada em triplicata (n = 3) e quantificado o valor pela 

razão, em porcentagem, entre a massa de cinzas e a massa inicial de própolis, por meio da 

equação utilizada para a determinação de perda por dessecação, considerando m1 a massa da 

amostra após a calcinação e m0 a massa inicial da amostra.  

Ambas análises se fundamentam na técnica de Gravimetria, ou seja, métodos 

quantitativos que se baseiam na determinação da massa após modificações da amostra (SKOOG 

et al., 2014, p. 279). Os valores encontrados para as mesmas foram expressos por meio de 

valores médios experimentais e o grau de dispersão dos dados através do desvio padrão e o 

coeficiente de variação. Testes de significância para comparar os resultados foram aplicados 

para avaliar diferenças significativas entres os valores obtidos (MILLER; MILLER, 2010, p. 

17). Para a determinação do intervalo de confiança dos valores experimentais obtidos, utilizou-

se:  

�̅� ±
𝑠(𝑡𝑛−1)

√𝑛
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Sendo o valor médio experimental, S o desvio padrão calculado, tn−1 o valor tabelado 

de t-student com n-1 graus de liberdade e n o número de replicatas realizadas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas duas análises, as amostras foram submetidas a aquecimento, enquanto se 

monitorava a massa dessas por meio de pesagens periódicas, a partir das quais se obteve os 

percentuais remanescentes em m/m. Os resultados obtidos para as duas análises encontram-se 

na Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Parâmetros das Amostras de Própolis. 

Análise 

Gravimétrica 
Amostra 

Resultados 

Obtidos¹ 

Média ± 

Intervalo de 

Confiança² 

Desvio 

Padrão 

Requisitos 

da 

Legislação³ 

Teor de 

umidade por 

dessecação 

Tela 4,87 4,86 4,56 4,76 ± 0,20 0,18 Máximo de 

8% Raspagem 4,10 3,88 3,61 3,86 ± 0,28 0,25 

Teor de 

Cinzas 

Tela  3,05 2,97 3,02 3,01 ± 0,05 0,04 Máximo de 

5% Raspagem 1,86 2,01 1,92 1,93 ± 0,09 0,08 

1: Expressos em porcentagem em relação à massa bruta de própolis (m/m);     Fonte:  elaborada pelos autores. 
2: Limites calculados com grau de confiança a 95%; 
3: Limites propostos pelo Ministério da Agricultura  

             

No teor de umidade, as amostras foram aquecidas em estufa, a uma temperatura de 

105ºC. À medida que parte da água foi retirada por dessecação em estufa, tanto nas amostras 

das telas, como as obtidas por raspagem, determinou-se a quantidade de substância(s) 

volátil(eis) de qualquer natureza eliminada(s). Conforme apresentado na Tabela 1, verificou-se 

que ambas amostras apresentaram teores de água abaixo dos 8% que é o máximo estabelecido 

pelo Ministério da Agricultura, indicando estarem dentro dos parâmetros estabelecidos em 

legislação brasileira. 

Sendo assim, na tela plástica, o percentual se excedeu com relação ao da raspagem. 

Fatores como o próprio clima da região à qual houve a produção de própolis, a vegetação que 

também gera influência em decorrência dos recursos os quais as abelhas coletam, inclusive o 

período em que foi coletado o material de estudo, tendo em vista que se apresentava em período 
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de transição entre o período chuvoso e seco, provavelmente podem ter contribuído para a 

amenização do índice de umidade presente na própolis. 

Valendo ressaltar ainda, que apesar da ação individual dos fatores do ambiente, estes 

podem também influenciar diretamente os métodos de produção, visto que na raspagem, boa 

parte do produto fica mais exposto ao meio externo, e a altas temperaturas, em especial na parte 

do alvado, e já nas telas plásticas há uma certa proteção que relativamente preserva mais a 

própolis, pelo fato de que, o local da tela o qual é propolizado, fica contido na parte interna da 

colmeia. 

A determinação do teor de cinzas fundamenta-se na eliminação da matéria orgânica e 

inorgânica volátil, por meio de incineração. Para tanto, as amostras foram incineradas 

mantendo-as a temperatura elevadas, especificamente na temperatura de 600ºC, em uma mufla, 

ao longo do tempo, como descrito em materiais e métodos. Após a incineração, permanecem 

apenas aqueles constituintes ditos inorgânicos na forma de óxidos, sulfatos, fosfatos, silicatos 

e cloretos. Os valores obtidos de teor de cinzas para a própolis coletada pelos dois métodos 

apresentaram-se abaixo do valor máximo indicado pelo Ministério da Agricultura que 

estabelece o valor de 5%. 

Uma das aplicações dessa análise do teor de cinzas é para informar o valor nutritivo de 

um alimento, uma vez que informa o teor de constituintes inorgânicos, podendo ser utilizado 

como indicativo de pureza e adulteração em certos tipos de alimentos ou até mesmo como 

indicativo qualitativo de resíduos metálicos como chumbo e mercúrio que são tóxicos. No caso 

da própolis, o teor de cinzas evidencia o grau de substâncias residuais não voláteis como 

constituintes naturais. Caso apresente valores elevados podem indicar adulterações na própolis 

que ocorrem pela presença de areia ou outros resíduos. 

Em questão do respectivo teor, observou-se que também houve diferenças significativas 

entre os dois tipos de coleta. Em virtude dos percentuais obtidos, a tela apresentou um teor de 

cinzas acima do que foi atingindo na raspagem. Sabendo que esta análise serve para avaliar o 

quão rico em minerais e compostos o alimento ou produto é, podemos constatar que, no caso 

da própolis colhida pela tela, apresenta mais constituintes naturais do que pela raspagem. 

Os fatores presentes no meio, também exerceram influência nas diferenças encontradas, 

mas principalmente, os próprios coletores são os que mais interviram, em virtude de que, na 
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raspagem, as amostras apresentam muitas impurezas, fazendo com que haja uma diminuição 

dos minerais e constituintes naturais presentes, e já a tela, contém uma própolis mais limpa, 

quando comparado ao método anterior, apresentando uma amostra mais rica em constituintes 

naturais o que elevou o índice do teor de cinzas para um percentual adequado. 

Comparando-se os resultados obtidos foi observado de acordo com o teste t de 

significância, que existe diferença significativa entre os percentuais tanto de teor de umidade 

quanto de cinzas entre as própolis coletadas em tela, como na raspagem. Os valores do teste t 

para a comparação entre o teor de umidade e para o teor de cinzas foram, respectivamente, 

17,01 e 413,35. Como esses valores são maiores que o valor crítico tabelado de 2,78, pode-se 

afirmar que há uma diferença significativa do teor de umidade e de cinzas entre os dois métodos 

de obtenção da própolis, para um nível de confiança de 95%. 

Para efeito comparativo, realizou-se um levantamento de artigos publicados por outros 

autores que apresentam as análises de teor de umidade e teor de cinzas tendo como material de 

estudo a própolis, coletada pelos mesmos métodos de produção utilizados em nosso estudo. Na 

Tabela 2 estão resumidos os valores percentuais obtidos pelos autores dos trabalhos 

pesquisados.   

          

Tabela 2 - Estudo comparativo dos percentuais obtidos de teor de umidade e teor de cinzas 

com outros autores. 

Autores 

Método da 

Coleta da 

Própolis 

% Teor de 

Umidade 
%Teor de Cinzaas 

Funari; Ferrero, 2006 
Raspagem 3,117 10,948 

- - - 

Da Silva, et al., 2006 
- - - 

Tela plástica 1,32 2,14 
Fonte:  elaborada pelos autores. 
 

 

De acordo com os autores FUNARI e FERRO, as amostras foram coletadas no 

município de Cabreúva – SP, e os valores atingidos para o teor de umidade, na raspagem, foi 

de 3,117, sendo que o percentual alcançado no presente trabalho foi de 3,86, o que evidencia 

um grau de proximidade. Ademais, no teor de cinzas, obteve-se 10,948, que já se mostra um 

tanto elevado quando comparado ao trabalho desenvolvido, o qual obteve 3,01. 
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De acordo com DA SILVA et al., que tiveram sua própolis produzida no Estado da 

Paraíba - PB por meio do método de produção tela plástica, apresentou teor de umidade de 1,32, 

um pouco abaixo do percentual 4,76 obtido. Já no que se trata ao teor de cinzas, obtiveram 2,14, 

estando a um valor um pouco acima do percentual 1,93 atingido, apresentando assim, pouca 

variação com relação aos resultados obtidos em nosso trabalho. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos no presente trabalho mostraram que as amostras analisadas a partir 

do experimento gravimétrico estão de acordo com as normas exigidas pela legislação do 

Ministério da Agricultura, no que se refere à presença dos teores de umidade e cinzas. Porém, 

as análises estatísticas apresentaram diferenças significativas nos teores entre as amostras 

coletadas em tela e por raspagem, o que pode estar relacionado a fatores ambientais como o 

clima da região, vegetação, período de colheita e influência do método de produção. 
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ELABORAÇÃO E TESTE DE ESTABILIDADE DE SABONETE 

LÍQUIDO A BASE DE EXTRATO DE PRÓPOLIS 

Maria Vitória Nunes Fernandes1; Maria Efigênia Fernandes de Freitas2; Itamara Batista de Oliveira3; 

Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho 4 e Luciene Xavier de Mesquita-Carvalho5. 
1 a 5 IFRN – Campus Pau dos Ferros. 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS. 

RESUMO 

A produção de cosméticos artesanais é uma das atividades que mais cresce no Brasil, e devido 

às suas ótimas condições de desenvolvimento, vem se tornando alvo de estudos em centros de 

ensino. Foram formuladas duas amostras de sabonete líquido a base de extrato de própolis. 

Ambas foram mantidas em refrigerador (-5º±2ºC), estufa (45º±2ºC) e em temperatura ambiente 

(25°±2ºC). Em seguida, foram submetidas a estudos de estabilidade físico-químicos: 

(densidade, pH, e resíduo seco) e características organolépticas: (aspecto, cor e odor). 

Observou-se, a partir das análises realizadas, que as duas formulações de sabonete líquido 

apresentaram aspectos adequados de qualidade, sofrendo pequenas alterações somente quando 

submetidas à temperatura elevada. De acordo com essa pesquisa experimental foi possível 

concluir que a formulação desenvolvida possui viabilidade comercial, pois se manteve dentro 

dos padrões estabelecidos pela ANVISA para os aspectos organolépticos. Assim, são 

considerados seguros com qualidade para competição no mercado. Quando se referem às 

características físico-químicas, as duas amostras diferiram significativamente entre si havendo 

apenas o parâmetro do resíduo seco da formulação 2 não diferindo estatisticamente. 

PALAVRAS-CHAVE: Sabonetes artesanais. Cosméticos. Organoléptica.  

 

ABSTRACT 

The production of handmade cosmetics is one of the fastest growing activities in Brazil, and 

due to its excellent development conditions, it has become the target of studies in schools. Two 

samples of soap, liquid based on propolis extract, were formulated. Both were kept in 

refrigerator (-5 ° ± 2 ° C), oven (45 ° ± 2 ° C) and at room temperature (25 ° ± 2 ° C). Afterwards, 

they were submitted to physical-chemical stability studies: (density, pH, and dry matter) and 

organoleptic characteristics: (appearance, color and odor). It was observed from the analyzes 

carried out that the two formulations of liquid soap presented adequate quality. adequate quality 

aspects, undergoing only minor alterations when submitted to elevated temperature. According 

to this experimental research it was possible to conclude that the formulation developed has 

commercial viability, since it has remained within the standards established by Anvisa for 

organoleptic aspects. Thus, they are considered quality insurance for competition in the market. 

When referring to the physical-chemical characteristics, the two samples differed significantly 

among themselves, with only the parameter of the dry residue of formulation 2 not statistically 

differing. 

KEYWORDS: Handmade soaps. Cosmetics. Organoleptic. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Brasil é o quarto maior mercado mundial na indústria de higiene pessoal, perfumaria 

e cosméticos, estima-se que em 2017 a receita brasileira de cosméticos fechou com o 

crescimento de 3,2% e teve uma grande parcela na economia nacional. A produção de 

cosméticos artesanais é uma das práticas em maior desenvolvimento no Brasil que pode 

aproveitar o potencial de cada região, como os produtos sejam oriundos das abelhas ou vegetais 

(VALADARES, 1978; ABIHPEC, 2018). 

Os principais ingredientes apícolas utilizados na fabricação dos cosméticos são mel, 

própolis, pólen, cera e geleia real. Todos têm funções terapêuticas específicas, desde anti-

inflamatória, até revigorantes das células do couro cabeludo, gerando cremes, pastas, máscaras 

e pomadas. A produção de cosméticos artesanais é uma das práticas em maior desenvolvimento 

no Brasil que pode aproveitar o potencial de cada região, sejam como os produtos oriundos das 

abelhas ou vegetais (VALADARES, 1978). 

A própolis é reconhecida como produto apícola de qualidade terapêutica, como indicada 

para melhorar a saúde e prevenir doenças, foi criado um sabonete líquido artesanal de 

higienização e cuidado com a pele, a base deste produto (LUSTOSA et. al., 2008). 

A partir disso, a pesquisa desenvolvida tem como finalidade avaliar a estabilidade físico-

química do sabonete a base de própolis, através de parâmetros (físico-químicos) como pH, 

densidade, e resíduos seco e o comportamento das formulações na temperatura ambiente, 

temperatura e em refrigeração. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A própolis é usada pelo homem desde os tempos mais remotos, sendo seu extrato de vital 

importância. Ressalta-se aqui a utilização desta nas indústrias farmacêuticas e de cosméticos 

(CARDOSO, 2009). 

Também pela sua capacidade antioxidante, é utilizada na indústria alimentícia, a 

exemplo da indústria de linguiças (VIEIRA, 2012), e até pela própria colmeia, na qual a própolis 

é usada para calafetar frestas, selar a parte de dentro da colmeia, imobilizando inimigos em 

pequenos espaços, prevenindo doenças e fechando espaços pequenos (ROCHA, 2008). 
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Os sabonetes são de naturalidade industrial (podendo ser produzido em larga escala) ou 

artesanal. Os sabonetes artesanais são feitos sem o uso de máquinas e contém uma espuma 

densa, agindo melhor, e deixa uma película molificante no revestimento da pele, possibilitando 

mais limpeza, hidratação e causando mais higiene corporal. (KERDNA, 2006).  

Uma das formas de comprovar a boa qualidade desses sabonetes é submetendo a um 

teste de estabilidade que a ANVISA define como a permanência duradoura microbiológica, 

química e biológica dessa substancia. Esse teste é uma forma de comprovação que acontece de 

maneira em que o produto é submetido à determinadas temperaturas em função de um 

determinado período de tempo, comprovando assim boa qualidade do sabonete para o mercado 

(ANVISA, 2004). 

 

3 METODOLOGIA  

 

2.1 Preparações das formulações de sabonetes a base de própolis  

O presente trabalho se baseia em uma pesquisa feita por meio da formulação de 

dois sabonetes líquidos artesanais à base de própolis e em seguida de análises de teste de 

estabilidade, físicos químicos e ensaios organolépticos. As mesmas foram realizadas nos 

laboratórios 91 (Laboratório de análise físico-química de produtos apícolas e geleia) do 

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

Pau dos Ferros.  

As amostras de sabonete líquido foram formuladas contendo extrato de própolis 

em duas quantidades diferentes (40 ml F1, 80 ml F2). As análises foram feitas em 

triplicata analisando os parâmetros físico-químicos (pH, densidade, e resíduos seco) e de 

estabilidade como: o comportamento das formulações na temperatura ambiente, em 

aquecimento e em refrigeração.  

 

 

“A estabilidade de cosméticos é definida como a manutenção de 

sua integridade química, a permanência de suas propriedades físicas 
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iniciais, além da manutenção de suas propriedades biológicas e 

microbiológicas. O estudo da estabilidade fornece indicações relativas ao 

comportamento do produto, em determinado intervalo de tempo, frente a 

condições ambientais às quais possa ser submetido, desde a fabricação 

até o término de sua validade (ANVISA, 2004)”. 

 

Adquiriu-se a própolis em uma farmácia da cidade de Pau dos Ferros/RN e os 

outros ingredientes foram adquiridos em um site de produtos cosméticos Peter Paiva por 

meio do site   https://www.lojapeterpaiva.com.br/.  

Para o desenvolvimento dos sabonetes líquidos utilizou-se os seguintes 

componentes na formulação: base glicerinada (procedência: Peter Paiva, pH: 7,0), extrato 

glicólico de própolis (pH: 5,7, 11% de concentração) anfótero cocoamidopropil betaína 

(procedência: Peter Paiva; grau de pureza: 30,9%: pH: 5,3), lauril éter sulfato de sódio 

(procedência: êxodo cientifica; grau de pureza: entre 26,5-27,5%; pH: 5,2) e água mineral 

(procedência: Santos Reis, pH: 7,0). De acordo como podemos observar na (Tabela 01).  

Tabela 1- Quantidade de Matérias primas e quantidades usadas para a 

fabricação do sabonete líquido à base de extrato de própolis.  

Componentes Função Formulação 1 Formulação 2 

Base 

glicerinada neutra 

Umectante 200 ml 200 ml 

Lauril Éter 

sulfato de sódio 

Tensoativo 

principal e 

estabilizante 

60 ml 60 ml 

Água 

mineral 

Diluente 800 ml 800 ml 

Extrato 

glicólico de 

própolis 

Cicatrizante, 

protetora e 

regeneradora de 

tecidos 

40 ml 80 ml 

Anfótero 

cocoamidopropril 

Betaína 

Viscosidade e 

estabilização da 

espuma 

150 ml 150 ml 

 

   

Fonte: autoras, 2018 

As formulações foram preparadas seguindo-se as boas práticas de fabricação e 

controle, preconizados pela Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) 67/2007 da 
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ANVISA. Primeiramente, foram calculadas as quantidades necessárias de cada 

componente, em seguida, todos foram pesados individualmente.    

O processo de desenvolvimento dos sabonetes consistiu na adição do umectante 

(base glicerinada), que age como veículo para produção do sabonete líquido, ao mesmo 

tempo em que garante a umidade do sabonete. Logo após, adicionou-se o tensoativo 

iônico (lauril éter sulfato de sódio) age como estabilizante, o extrato glicólico de própolis 

que age como cicatrizante protetor e regenerador de tecidos e 800 mL de água mineral, 

para que haja a diluição completa de todos os reagentes. Por fim, foi inserido o tensoativo 

não iônico anfótero (cocoamidopropil betaína) que age para dar aspecto de viscoso e 

estabilizar a espuma, até que a consistência desejada fosse atingida. A diferença das 

formulações está na massa de própolis usada que a segunda foi o dobro da primeira, sendo 

40 ml na formulação 1 e 80 ml na formulação 2.     

 

A figura 1. Resultado final dos sabonetes líquidos artesanais a base de Extrato de 

própolis. 

 

Formulação 1                                     Formulação 2 

Fonte: Elaborada pelas autoras (2018) 

 

2.2 Teste de estabilidade  
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De acordo com o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos (ANVISA, 2004), 

para os ensaios de estabilidade, os estados de armazenagem mais utilizados são: 

temperatura (ambiente, elevada, baixa), exposição à luz e ciclos de congelamento e 

descongelamento. Para avaliar a estabilidade das formulações de sabonetes artesanais à 

base de extrato de própolis (11% de concentração), as amostras foram divididas e 

acondicionadas em recipientes de vidro transparente e fechados hermeticamente, que 

foram armazenados em condições variadas de temperatura e tempo que atribuímos o 

nome de ciclos. No caso foram três ciclos de estabilidade, alternados em intervalos 

regulares de tempo. Em torno de 200 ml de cada formulação foram expostos os três ciclos 

de tratamento, valendo ressaltar que para cada ciclo foi separado em triplicata.   

Ciclo 1: 24 horas em temperatura ambiente, em seguida 24 horas em estufa a 45 

± 2ºC e finalmente 24 horas em refrigerador a -5 ± 2ºC, a segunda alíquota; 

Ciclo 2: Foi mantida em estufa por sete dias a 45 ± 2ºC e uma terceira alíquota; 

Ciclo 3: Das amostras foi levada ao freezer e mantida sete dias a -5 ± 2ºC  

 

Após os testes de estabilidade foi realizado ensaios organolépticos e físico-

químicos que foram aplicados para avaliar a qualidade do produto.  

 

2.3 Ensaios organolépticos 

Ensaios organolépticos são procedimentos utilizados para avaliar as 

características de um produto, detectáveis pelos órgãos dos sentidos: aspecto, cor, odor, 

sabor e tato (ANVISA, 2007). 

Esses ensaios organolépticos foram realizados pelos três formuladores o produto 

como determina o Guia de Estabilidade de Produtos Cosméticos (ANVISA, 2004).   
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2.3.1 Aspecto 

 

Observou-se visualmente se a amostra em estudo mantém as mesmas 

características “macroscópicas” da amostra de referência (padrão) ou se ocorreram 

alterações do tipo separação de fases, precipitação, turvação, etc. O aspecto pode ser 

descrito como: granulado, pó seco, pó úmido, cristalino, pasta, gel, fluído, viscoso, 

volátil, homogêneo, heterogêneo, transparente, opaco, leitoso, etc. A amostra pode ser 

classificada segundo os seguintes critérios: 

– Normal, sem alteração, uniforme; 

– Levemente separado, levemente Precipitado ou levemente turvo;  

– Separado, precipitado ou turvo. 

 

 

2.3.2 Cor 

 

A análise da cor (colorimetria) foi realizada por meio visual. Na análise visual 

(colorimetria visual) comparou-se visualmente a cor da amostra com a cor de um padrão 

armazenado em frasco da mesma especificação. A amostra do produto pode ser 

classificada segundo os seguintes critérios:  

– Normal, sem alteração; 

– Levemente modificada;  

– Modificada;  

– Intensamente modificada. 

 

2.3.3 Odor 
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A amostra e o padrão de referência, acondicionados no mesmo material de 

embalagem, tiveram seu odor comparado diretamente através do olfato. A amostra pode 

ser classificada segundo os seguintes critérios:  

– Normal, sem alteração;  

– Levemente modificada; 

 – Modificada;  

– Intensamente modificada.  

 

2.4 Ensaios físico-químicos  

 

Terminado cada ciclo (1, 2 e 3) foi realizado análise físico-química (densidade, 

pH, resíduo seco) formulações 1 e 2, essas análises foram realizadas após os testes de 

estabilidade anteriormente mencionados. 

Todas as análises foram realizadas em triplicatas, como é recomendado pelo 

Instituto Adolfo Lutz, pois deve se retirar “[...] partes representativas das formulações e 

em quantidade suficiente para análise em triplicata e eventuais repetições do ensaio...” 

(ZENEBON; PASCUET; TIGLEA, 2008, p. 86-86).  

 

2.4.1 Determinação de pH 

  

Pesou-se 20g das amostras de sabonetes líquidos em um béquer de vidro de 100 

mL. O pHmetro da marca TECNAL® foi calibrado com soluções tampão pH 4,0 e pH 

7,0 e em seguida efetuou-se as leituras. 

 

2.4.2 Determinação da densidade 
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A densidade (d) das amostras foi calculada a partir da relação entre a massa da 

amostra e o volume ocupado pela mesma (Equação 1). 

 

                                               𝑑𝐴=  
𝑚

𝑣
                                                      (eq. 1) 

  

Onde: m = é a quantidade de amostra (g);  

          v = é o volume de amostra (mL). 

 

2.4.3 Resíduo seco 

 

Pesou-se 5 gramas das amostras, após isso, submeteu-se à secagem em estufa 

aquecida a uma temperatura de 105°C, até atingir peso constante. O teste foi feito em 

triplicata para a obtenção de resultados mais precisos. A diferença entre massa da amostra, 

antes e depois da secagem, revela a massa dos componentes da formulação que 

volatilizam ou não naquelas condições. O material remanescente é denominado resíduo 

seco, como pode ser calculado na equação 2 (ANVISA, 2004).  

Cálculo do resíduo seco:  

                       𝑅𝑆 =
𝑚𝑓

𝑚𝑖
× 100                                               (eq. 2) 

 

 

Onde: RS = resíduo seco em porcentagem  

           mi = massa inicial da amostra em gramas  

           mf = massa final da amostra em gramas  

 

 

326 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2.4.4 Análise estatística dos dados 

 

Para a análise estatística dos dados, aplicou-se o Delineamento Inteiramente 

Casualizado, com o teste de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, pelo 

programa ASSISTAT 7.7 (CCT/UFPB) (SILVA, 2016)  

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

4.1   RESULTADOS DA ANÁLISE ORGANOLÉPTICA E FÍSICO-

QUÍMICAS  

As tabelas 2 e 3 mostram os resultados obtidos nas análises organolépticas e físico-

químicas sobre as formulações, onde cada amostra foi submetida a três ciclos alternados de 

temperaturas. Todas as médias estão de acordo com o nível de 5%, pelo teste de Tukey. 

Tabela 2 – Resultados obtidos nas análises organolépticas e físico-químicas dos testes 

sobre a formulação 1(F1) após os ciclos de estabilidade.   

Aspecto 

Organolépticos  

Tempo zero  CICLO 1  CICLO 2  CICLO 3  

Aspecto  Uniforme   Sem alterações  Sem alterações  Sem alterações  

Cor  Translúcido   Sem alterações  Sem alterações  Sem alterações  

Odor   Característico  Sem alterações  Sem alterações  Sem alterações  

Físico-químicos   Tempo zero  CICLO 1  CICLO 2  CICLO 3  

Densidade (g/cm3)  3,01 + 0,013a  3,38 + 0,00b  3,38 + 0,00b   3,384 + 0,00c   

pH  14,1 + 0a  14,9 + 0,001b  14,5 + 0,057c  14,6 + 0,057c  

Resíduo seco (%)  80,01 + 0,011a  80,12 + 0,015b  80,203 + 0,001c  80,01 + 0,015a  

Tempo Zero: Assim que é finalizado o produto;  
Ciclo 1: 24 horas em temperatura ambiente, em seguida 24 horas em estufa à 45 ± 2ºC e finalmente 24 

horas em refrigerador à -5 ± 2ºC, a segunda alíquota;  
Ciclo 2: foi mantida em estufa por sete dias à 45 ± 2ºC e uma terceira alíquota; Ciclo 3: das amostras foi 

levada ao freezer e mantida sete dias à -5 ± 2ºC  
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Tabela 3 – Resultados obtidos nas análises organolépticas e físico-químicas dos testes 

sobre a formulação 2(F2) após os ciclos de estabilidade.   

Aspecto 

Organolépticos  

Tempo zero  CICLO 1  CICLO 2  CICLO 3  

Aspecto  Uniforme   Sem alterações  Sem alterações  Sem alterações  

Cor  Translucido   Sem alterações  Sem alterações  Sem alterações  

Odor   Característico  Sem alterações  Sem alterações  Sem alterações  

Físico-químicos   Tempo zero  CICLO 1  CICLO 2  CICLO 3  

Densidade (g/cm3)  3,00 + 0,0057a  3,64 + 0,01b  3,34 + 0,01c  3,54 + 0,01d  

pH  14,1 + 0,09 a  14,3 + 0,1a  14,6 + 0,057bc  14,8 + 0,17b  

Resíduo seco (%)  80,01 + 0a  81,00 + 0a  81,06 + 0a  81,79 + 0a  

 Tempo Zero: Assim que é finalizado o produto;  
Ciclo 1: 24 horas em temperatura ambiente, em seguida 24 horas em estufa à 45 ± 2ºC e finalmente 24 

horas em refrigerador à -5 ± 2ºC, a segunda alíquota;  
Ciclo 2: foi mantida em estufa por sete dias à 45 ± 2ºC e uma terceira alíquota; Ciclo 3: das amostras foi 

levada ao freezer e mantida sete dias à -5 ± 2ºC. 

 

1. Ensaios organolépticos     

Para a avaliação de aspecto, as amostras não sofreram nenhuma alteração quando 

expostas a uma temperatura mais elevada e a períodos de resfriamento. No que se refere às 

características visuais, foram consideradas aceitáveis, porque não houve mudança de cor nas 

amostras ver figura 1. Quando avaliadas nos três ciclos de temperatura, (a 45 ± 2ºC e a -5 ± 

2ºC) as duas formulações de sabonetes não mostraram nenhuma alteração no odor, 

permanecendo com o odor característico do produto.  

Segundo a Meira (2014) é recomendado que a cor se mantenha estável por um mês e o 

aspecto do produto se mantenha íntegro durante os três primeiros meses de teste e recomenda-

se que o odor do produto se mantenha estável por no mínimo um mês, logo as formulações 1 e 

2 estão dentro dos parâmetros legais. 
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2. Aspectos físico-químicos 

a. pH 

 As formulações apresentaram valores de pH entre 14,1 a 14,9 como constam as tabelas 

2 e 3, que apesar de diferentes estatisticamente, ficaram com pH> 8,0 que se enquadra no grupo 

dos sabonetes antibacterianos (MENDES et al., 2016). Observou-se que não houve alterações 

significativas do pH em função do tempo e que a temperatura de armazenamento não alterou o 

pH das mesmas.  

b. Densidade 

 A densidade foi mais elevada que em outros trabalhos, como na pesquisa de Soares 

(2013) que deu em torno de 1,05 g/cm3. Mesmo diferente estatisticamente nas formulações 

pesquisadas, não variou ao ponto de danificarem a amostra, pois a densidade é uma 

característica que garante a estabilidade do produto (BRASIL, 2004). 

c. Resíduo seco 

 Neste teste de estabilidade, os resultados de material remanescente (resíduo seco) das 

amostras foram considerados satisfatórios para as duas formulações, pois, mesmo expostas a 

diferentes ciclos de temperaturas, ambas amostras apresentaram valores semelhantes e 

significativos de resíduos secos, sendo de 80,019% e 81,79%, respectivamente. Portanto, os 

valores obtidos estão dentro da legislação vigente que estabelece a reprovação de sabonete 

líquido para esse parâmetro inferior a 80% (BRASIL, 2004).  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com essa pesquisa experimental foi possível concluir que as formulações 

desenvolvidas possuem viabilidade comercial, pois se manteve dentro dos padrões 

estabelecidos pela Anvisa para os aspectos organolépticos. Assim, são considerados seguros 

com qualidade para competição no mercado e objetivos alcançados.  

329 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Quando se referem às características físico-químicas, diferiram significativamente entre 

si, nas duas formulações, apenas no resíduo seco da formulação 2 não foi diferente 

estatisticamente.  

Sugerimos que futuramente seja feita a análise microbiológica, que é (são) importante 

para atestar a qualidade do produto. 
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CONSTRUÇÃO DE REATOR PARA AVALIAÇÃO DE POTENCIAL DE 

PRODUÇÃO E PURIFICAÇÃO DE BIOGÁS 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

As energias renováveis têm ganhado espaço em consequência da busca por fontes energéticas 

menos poluidoras e que diminuam a dependência dos combustíveis fósseis, pois além de serem 

finitos, causam um dano maior ao meio ambiente. Com as causas do efeito estufa e o 

aquecimento global, em consequência das poluições globais, uma das maneiras mais eficazes 

de realizar a neutralização do carbono é por meio da energia alternativa. O nosso biodigestor é 

composto por compartimentos fechados, na produção do biogás ou biofertilizante, na 

decomposição da matéria orgânica. 

PALAVRAS-CHAVE: biofertilizante, energias renováveis, matéria orgânica, meio ambiente, 

carbono. 

ABSTRACT 

Renewable energies have been gaining ground as a result of the search for less polluting energy 

sources that diminish the dependence on fossil fuels, because besides being finite, they cause 

greater damage to the environment. With the causes of the greenhouse effect and global 

warming as a result of global pollution, one of the most effective ways to achieve carbon 

neutralization is through alternative energy. Our biodigester consists of enclosed compartments, 

in the production of biogas or biofertilizer, in the decomposition of organic matter. 

KEYWORDS: biofertilizer, renewable energy, organic matter, environment, carbon. 
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1 INTRODUÇÃO 

Após a Revolução Industrial Técnico-Científica, iniciando-se durante a década de 1970, 

na qual esse novo período ficou extremamente vinculado ao aumento de tecnologia e 

informação ao nível global. Em contrapartida disso, acarretou em uma série de fatores, dentre 

eles, o crescimento da infraestrutura em transporte, resultando na maior utilização de 

combustíveis fósseis para a transmissão de produtos e informações quanto mais rápido possível. 

Paralelo a isso, nas últimas duas décadas, a procura por energias renováveis cresce cada 

vez mais, com o intuito de diminuir a dependência por combustíveis fósseis, pois além de serem 

finitos, causam um dano maio ao meio ambiente. Com as causas do efeito estufa e o 

aquecimento global, em consequência das poluições globais, uma das maneiras mais eficazes 

de realizar a neutralização do carbono é por meio da energia alternativa. 

Nesse contexto, com o crescimento do capitalismo mundial e o aumento das atividades 

industriais e do agronegócio no Brasil, houve uma ampliação no índice de resíduos sólidos, que 

geralmente são expostos a céu aberto. Por isso, a relevância nos estudos de projeto e pesquisa 

na produção de biogás – proveniente do uso de um biodigestor – para a reutilização dos rejeitos 

orgânicos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O biogás é composto principalmente de metano (CH4) e dióxido de carbono (CO2), mas 

também contém pequenas quantidades de gás hidrogênio (H2), gás nitrogênio (N2), sulfeto de 

hidrogênio (H2S), gás oxigênio (O2), água (H2O) e ainda hidrocarbonetos saturados 

(Bharathiraja et al., 2018). 

O biogás é um biocombustível gasoso alternativo satisfatório que pode ser produzido a 

partir de vários recursos orgânicos e resíduos. A digestão anaeróbica é uma alternativa garantida 

para o tratamento de resíduos biodegradáveis, pois produz gás combustível valioso e, 

posteriormente, um volume reduzido de resíduos é descartado (Bharathiraja et al., 2018; 

Ferreira et al., 2018; Saratale et al., 2018). 
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A digestão anaeróbica é um processo bioquímico de ocorrência natural muito antigos, 

onde os microrganismos têm capacidade de metabolizar matéria orgânica em um ambiente com 

menos oxigênio, com o biogás como produto final envolvendo principalmente CH4 e CO2. O 

metano pode ser utilizado como fonte de energia renovável para produzir eletricidade em usinas 

combinadas de calor e energia 

3 METODOLOGIA  

A determinação de potencial de biogás consiste na montagem de um protótipo de um 

reator acoplado a um coluna empacotada com adsorvente para purificação da corrente de gás. 

Esse protótipo do reator consistem em um recipiente (botijão de água) fechado contendo uma 

mistura do material orgânico (fezes de vaca) conectado por uma mangueira transparente a um 

sistema de limpeza do biogás. Esse sistema de limpeza do gás consiste na condução do biogás 

por uma solução aquosa de hidróxido de sódio concentrado (superior a 1,0 mol/L) em um 

kitassato. Posteriormente o biogás é conduzido também por meio de uma mangueira 

transparente a uma coluna empacotado com carbono ativado para remoção de CO2. Por fim, o 

biogás será conduzido também por meio de uma mangueira transparente até uma torneira em 

será possível a obtenção do gás produzido. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Alcançou-se êxito com a construção de um biodigestor, com um garrafão de 20 litros, 

beckers, mangueiras e outros materiais de fácil acesso. Foi produzida uma pequena quantidade 

de biogás, devido ao curto tempo e a quantidade de matéria orgânica colocada no biodigestor. 

Após ter o protótipo pronto, conseguimos saber se está sendo eficiente em seu propósito. 

Aqui o fator determinante é a finalidade do projeto que pode ser o tratamento de resíduos 

orgânicos, a produção de energia limpa para o meio ambiente ou a produção de fertilizantes. 

A obtenção do metano, no nosso biodigestor, traz benefícios diversos pois o produto 

final do biodigestor vai ser um gás com alto poder calorífico, feito de forma sustentável, e com 

o biofertilizante como subproduto. Ajudando assim na economia do agricultor, que pode ser 

familiar ou de nível industrial, como também ajuda o meio ambiente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os resultados obtidos, pode-se concluir que o biogás se apresenta como 

uma solução para crise energética, além de provir de uma fonte inesgotável, se comparada com 

alguns outros combustíveis, apresenta um baixo custo de produção, já que a matéria prima é 

encontrada em qualquer lugar. Em relação ao protótipo, o mesmo se mostrou eficiente na 

produção do biogás, necessitando de mais tempo para obter resultados mais satisfatórios. 
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Tratos culturais: incorporação do substrato a base de Aloe Vera L. para 

melhoramento do solo e desenvolvimento inicial de plântulas 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Os constantes agravos ao ambiente e a necessidade de se produzir alimentos, faz com que 

pesquisadores de todo o mundo, busquem iniciativas que colaborem para uma produção 

sustentável. Nesse viés, o presente estudo tem como objetivo avaliar as potencialidades do 

uso do substrato a base de Aloe Vera L. (babosa), como agente melhorador dos aspectos 

físico-químico do solo e desenvolvimento inicial de plântulas de Zea mays. Aloe vera 

apresenta-se como uma alternativa de recurso natural para melhoramento do solo, sobretudo 

em regiões de clima semiárido, devido princípios ativos, compostos por tecidos orgânicos, 

vitaminas, sais minerais, enzimas e aminoácidos, além de apresentar um alto teor de água, 

cerca de 98%.  Aportando-se de nove repetições em vasos recicláveis de garrafa pet, serão 

avaliados aspectos físicos do solo e o índice de velocidade de emergência de plântulas no 

estágio inicial. Através da condução dos experimentos, espera-se que os tratamentos 

contendo adição de Aloe Vera L.  apresentem maior potencial de retenção de água no solo, 

diminuindo a lixiviação e evapotranspiração, quando comparado com o teste controle. Já para 

o desenvolvimento das plântulas de Zea mays, espera-se com este trabalho que a cultura 

possa emergir com mais rapidez e se estabelecer pelo menos com dois dias de semeadura. A 

condução da presente pesquisa será de fundamental importância para testar a efetividade do 

substrato com adição de uma espécie xerófita adaptável a região semiárida como agente 

melhorador do solo e por consequente fator importante para o cultivo de grandes culturas. 

 PALAVRAS-CHAVE: Babosa. Agroecologia. Técnicas alternativas. Zea mays.  

ABSTRACT 

The constant aggravation to the environment and the need to produce food, makes researchers 

from around the world, pursue initiatives that contribute to sustainable production. In this 

bias, the present study aims to assess the potential use of the base substrate L. Aloe Vera 

(Aloe), such improving agent of physical and chemical aspects of the soil and early 

development of Zea mays seedlings. Aloe vera is presented as a natural resource alternative to 

soil improvement, particularly in semi-arid climate regions because active principles 
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consisting of organic tissues, vitamins, minerals, enzymes and amino acids, and has a high 

water content, about 98%. Contributing to nine repetitions in recyclable PET bottles vessels 

will be evaluated physical aspects of soil and seedling emergence speed index in the initial 

stage. By conducting experiments, it is expected that treatments with addition of Aloe vera L. 

present greater water retention potential in the soil, reducing leaching and evaporation, as 

compared to the control test. As for the development of Zea mays seedlings, it is expected that 

this work culture can emerge more quickly and to establish at least two days of sowing. The 

conduct of this research will be of fundamental importance to test the effectiveness of the 

substrate with the addition of a dryland species adaptable to semi-arid region as soil enhancer 

agent and consequent important factor for growing field crops.  

 

KEYWORDS: Aloe. Agroecology. Alternative techniques. Zea mays. 

1. INTRODUÇÃO  

O processo de modernização da agricultura, intensificou-se a partir da década de 1960, 

com os chamados pacotes tecnológicos. Provenientes da Revolução Verde, estes pactos 

tecnológicos criados por países desenvolvidos, tinham por objetivo melhorar a produtividade 

agrícola, a partir de insumos químicos sintéticos, maquinários, sistemas de monocultura, e 

entre outras técnicas, para sanar a fome mundial (SERRA et al., 2016, p. 4). 

Todavia a utilização destas técnicas em sistemas de produção agrícola, logo passaram 

a causar alguns problemas, como, aumento da diferenciação de classes; surgimento de 

doenças e êxodo rural intensivo. Além das problemáticas socioeconômicas, surgiram também 

problemas ambientais, como, o desmatamento; acumulo de resíduos sintéticos em solos; 

contaminação de do lençol freático e corpos de água; mortes dos seres sencsientes próximo a 

utilização de insumos químicos e entre outros (BALSAN, 2006, p. 127). 

Diante disto, o setor agrícola mundial passou a desenvolver técnicas de base 

sustentável e natural, que possibilitassem o aumento das plantações, e ao mesmo tempo não 

acarretassem tantos problemas aos indivíduos que manuseiam as técnicas, nem tão pouco ao 

ambiente. Técnicas como a incorporação de matéria orgânica, cobertura morta, substratos 

naturais, facilitavam o processo de melhoramento químico e físico do solo, e por consequente 

aumentavam as produções agrícolas (SCHELBAUER et al., 2009, p. 16). 

No entanto, tais técnicas podem acarretar períodos longos de agregação do material 

orgânico ao solo, dificultando assim a disponibilidade de nutrientes para o desenvolvimento 

das plantas. Nesse viés, o presente estudo buscou avaliar as potencialidades do uso do 
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substrato a base de Aloe Vera L. (babosa), como agente melhorador dos aspectos físico-

químico do solo e desenvolvimento inicial de plântulas de Zea mays. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

A adubação sob o paradigma orgânico implica que a fertilidade do solo deve ser 

mantida ou melhorada, fazendo uso dos recursos naturais, bem como as atividades biológicas. 

Dessa forma é importante utilizar os recursos locais disponíveis, assim como subprodutos 

orgânicos, os quais poderão fornecer nutrientes, dando ênfase a ciclagem de nutrientes através 

restos culturais, compostos e resíduos orgânicos e adubações verdes com leguminosas ou 

plantas espontâneas (LIMA et al., 2011, p 106).  

Diante da importância dada ao uso de produtos oriundos da própria localidade, assim 

como dos recursos locais, a Aloe vera apresenta-se como uma alternativa, sendo constituída a 

partir de um tecido parenquimático rico em polissacarídeos (mucilagem), que lhe confere uma 

consistência viscosa (baba), resultando em seu nome popular babosa, nessa mucilagem/ gel 

são encontrados princípios ativos, compostos por tecidos orgânicos, vitaminas, sais minerais, 

enzimas e aminoácidos, além de apresentar um alto teor de água, cerca de 98%  (BACH & 

LOPES, 2007, p 1136-1144). 

3. METODOLOGIA  

A área de estudo situa-se no município de Itajá, localizado na mesorregião do Vale do 

Açú – Rio Grande do Norte (RN), com características climáticas enquadradas ao clima 

semiárido.   

Para obtenção do substrato a base de A. vera, algumas folhas serão extraídas, retirada 

seu material gelatinoso e trituradas até adquirir textura líquida consistente. Será realizado um 

experimento com um total de 18 culturas em dois tratamentos confeccionados em vasos 

reutilizáveis, sendo que em nove unidades amostrais serão adicionados 380g de solo franco-

argilo- arenoso incorporado com 70g do substrato de A. vera, e duas sementes de Zea mays 

(milho) por vaso. As demais unidades amostrais, serão utilizadas como grupo controle e não 

terão adição do substrato de A. vera.  

Será medido como variável resposta a umidade do solo em ambos os tratamentos. 

Quanto ao desenvolvimento inicial das plântulas, serão medidos os comprimentos de cada 

unidade amostral, e será calculado o Índice de Velocidade de Emergência (IVE) (Maguire 
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(1962), que leva em consideração o número de plântulas e dias após a semeadura.  Os 

resultados serão analisados através de métodos de estatística descritiva e, será aplicada uma 

análise estatística univariada (Análise de Variância seguida de testes a posteriori), ao nível de 

significância de 95%.  

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Em um estudo desenvolvido por Davino et al. (2018), solos franco-argilo-arenoso 

incorporados com o substrato a base de A. vera, apresentaram uma maior capacidade de 

absorção e retenção de água durante o período de oito dias.  De modo que pode-se esperar nos 

resultados desse estudo, a partir da textura e coloração que os tratamentos submetidos ao 

substrato com Aloe vera se sobressairão ao teste controle (solos sem a adição do substrato), 

apresentando aos dois dias a mesma textura de solo úmido, quando o teste controle pode-se 

fazer necessário uma nova irrigação para umidificar o solo. 

Oliveira et al.  (2004, p. 162), avaliado a influência polimérica de um hidroabsorvente 

em concentração de 0,2 dag kg
-1

, verificou que o nível de umidade no potencial matricial 

correspondente à capacidade de campo aumentou em cerca de 41% para o solo franco-argilo-

arenoso. Isso pode ser justificado, por que os polímeros agem como uma esponja e absorve 

toda ou parte da água disponível no solo, evitando assim a lixiviação e evapotranspiração. 

Quanto ao IVE, espera-se que as sementes de Zea mays plantadas em vasos com 

incremento do substrato, comecem a emergir após dois dias de semeadura. Quando 

comparado o teste controle, as sementes não tenderão a emergir durante o processo de 

avaliação.  

Em alguns estudos, a velocidade com que as sementes submetidas ao substrato a base 

da A. vera emergiram, pode ser considerado favorável para os sistemas de produção da 

cultura. Uma vez que alguns trabalhos com bioestimuladores, verificaram que o surgimento 

das primeiras plântulas começou logo após o quinto dia de semeadura, como visto no trabalho 

de Santos et al. (2014, p. 310), onde verificou-se que na utilização de cinco sementes por 

vaso, o desbaste ocorreu logo após 5 dias de semeadura das sementes. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A utilização do substrato a base de A. vera, tem potencial para apresentar resultados 

satisfatórios quanto a sua efetividade em melhorar aspectos físicos do solo e por consequente 
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a velocidade de emergência de plântulas de Zea may.  O estudo apresenta-se ainda em fase de 

testes piloto. Contudo, com base na literatura, este trabalho torna-se de fundamental 

importância e pode trazer grandes contribuições a agroecologia principalmente na região 

semiárida potiguar. Após a realização dos experimentos, será possível elaborar um esboço 

mais arranjado e com isso apontar com maior precisão os efeitos deste substrato no 

melhoramento do solo e no cultivo do Zea mays.  
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SISTEMA DE IRRIGAÇÃO INTELIGENTE 

COM MONITORAMENTO REMOTO 

João Pedro de Medeiros Silva1; Maria Fernanda Silva Santos2 e Keylly Eyglys Araujo dos Santos3

IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO  

O presente trabalho tem por objetivo o desenvolvimento de um sistema de irrigação             

automático e inteligente, considerando fatores como a umidade do solo e ar, bem como a               

incidência solar. A agricultura de irrigação é o setor que mais demanda à utilização da água e                 

também o que mais desperdiça este recurso. Nesse sentido, a pesquisa apresenta um elemento              

centrado em contornar o desperdício de água - a tecnologia. O uso da tecnologia possibilita               

utilizar uma quantidade mínima de recurso requerida em cada área específica, além disso,             

consegue-se tratar cada planta de maneira única e diferenciada. Desse modo, tendo como             

norte a tecnologia de sensores e programação atribuída ao Arduino, objetiva-se tornar a             

irrigação autônoma e sustentável. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Irrigação. Agricultura. Tecnologia. 

 

ABSTRACT 

The present study aims to develop an automatic and intelligent irrigation system, considering             

factors such as soil and air humidity, as well as solar incidence. Irrigation agriculture is the                

sector that most demands water use and also wastes this resource the most. In this sense, the                 

research presents an element centered on circumventing water waste - technology. The use of              

technology makes it possible to use a minimum amount of resources required in each specific               
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area, and it is possible to treat each plant in a unique and             

differentiated way. Thus, based on the sensor and programming         

technology attributed to Arduino, the objective is to make irrigation autonomous and            

sustainable. 

 

KEYWORDS: Irrigation. Agriculture. Technology. 

1 INTRODUÇÃO 

A agricultura inteligente ou de precisão é um sistema que permite entre outras             

coisas o aumento da produção, rentabilidade e otimização dos recursos hídricos           

respaldado pela tecnologia. 

Este estudo aborda o uso das tecnologias do campo, mais precisamente da            

irrigação de modo que seja possível a otimização da colheita e aumento da             

produtividade, como por exemplo, os modelos econômicos desenvolvidos no Brasil          

pelos pesquisadores da Embrapa, que controlam a irrigação, sejam a falta ou o excesso              

de água, promovendo a economia dos recursos hídricos, financeiros e do tempo.  

Nos últimos 45 anos o agronegócio brasileiro cresceu exponencialmente         

(MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, 2015). Este        

é um dos mais importantes setores da economia, quer na geração de riquezas, empregos              

ou insumos. O aumento da produtividade se deu, principalmente, pela adoção de            

tecnologia no campo. 

Além do mais, o Brasil, segundo dados corroborados pela Embrapa e a Agência             

Nacional de Água (ANA), está entre os países com maior área irrigada do mundo.              

Apesar do imenso potencial que possui para a irrigação, menos de 10% da área é               

aplicada à tecnologia. 

Outro fator importante diz respeito ao consumo de água no agronegócio.           
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Segundo pesquisas, o índice de desperdício decorrente do        

manejo errôneo e má utilização da água chegam a quase          

50% do total gasto pelo setor (ANTONELLI, 2012). 

A agricultura é o setor que mais demanda à utilização de água. Por isso, este               

trabalho busca a aproximação do agricultor com a tecnologia a fim de tornar mais              

eficiente o uso desse recurso, evitando ao máximo desperdício. O estudo também            

contribuirá com futuros trabalhos acadêmicos e com melhorias nas técnicas de irrigação. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Um sistema de controle consiste em subsistemas e processos (ou plantas)           

construídos com o objetivo de se obter uma saída desejada com um desempenho             

desejado, dada uma entrada especificada (NISE, 2012). 

Construir um sistema de irrigação inteligente requer a união dos componentes           

certos e do direcionamento entre eles, para isso, usaremos o Arduino, um pequeno             

computador programável para processar entradas e saídas entre o dispositivo e os            

componentes conectados a ele.  

 É válido visar que nosso projeto também terá uma interface web na qual os              

usuários irão controlar e verificar seu sistema. Do lado visível pelo cliente, iremos usar              

os principais recursos para a produção de um site: HTML, CSS e Javascript. O HTML               

tem como principal característica a possibilidade de se interligar a outros documentos            

web. Já o CSS é um padrão de formatação para documentos HTML. Ele permite uma               

maior versatilidade no desenvolvimento da aparência dos sites. E finalmente, o           

JavaScript: linguagem de programação que permite alterar elementos visuais do site.           

Ademais, utilizaremos a linguagem de manipulação de dados PHP. 

O projeto visa também guardar, analisar e usar os dados recolhidos, para este fim,               

usaremos o MySQL, que é capaz de suportar a grande maioria destes recursos. 

 

 344 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

3 METODOLOGIA  

Para decidir qual é o momento ideal para a irrigação, é necessário alguns dados              

como a umidade da terra e a luminosidade que a planta está recebendo. Logo, como               

mostra na figura abaixo, será usado sensor de umidade do solo conectado ao             

microcontrolador. Da mesma forma, há também um sensor para verificar a           

luminosidade presente no ambiente, também conectado no controlador. O objetivo dos           

sensores será o de verificar as informações para que junto ao microcontrolador, seja             

possível traçar o melhor momento para irrigar. 

 

 

 

 

 

Enquanto os sensores coletam as informações, quem as está recebendo é o            

microcontrolador, que por sua vez, como mostra na figura abaixo, estará conectado ao             

banco de dados que contém dados como temperatura ideal de cada planta. Portanto, ao              

verificar as informações vindas dos sensores, o microcontrolador irá comparar com as já             

presentes no banco de dados, e assim, se ao analisar a situação completa e for verificado                

que a planta não está em suas condições ideais, será feita a irrigação. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Contribuir, através da tecnologia, com a produção e manutenção dos plantios.           

Este trabalho permitirá a irrigação de forma autônoma, permitindo o trabalhador focar            

em outras atividades, desta forma, aumentando a produtividade. 

Os gastos com água são obstáculos para o desenvolvimento das plantações, assim             

como os horários para irrigar que são baseados em fatores que nem sempre são              

apropriadas para todas as plantas. Com os sensores e a programação atribuída ao             

Arduino, é possível realizar a irrigação baseadas em fatores fisiológicos, ou seja, só será              

realizada quando realmente for necessária. 

Sendo assim, o projeto irá aproximar o agricultor da tecnologia, que tradicionalmente             

usa técnicas simples e que não trazem resultados satisfatórios. Usando tanto os sistemas             

embarcados quanto os dados acumulados com o tempo, o trabalhador do campo            

conseguirá desenvolver melhor seu cultivo, podendo trazer melhora financeira e          
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possivelmente com menos esforços, já que não será mais         

preciso uma pessoa para irrigar. 

Apesar da irrigação ser autônoma, o cliente poderá controlar tudo até pelo próprio              

aparelho celular, desde que este possua acesso a internet, já que para administrar os              

componentes será usado um portal disponível na web. 

Esse equipamento também pode ser usado por admiradores de plantas, sendo assim,             

poderão ter a planta desejada sem precisar se preocupar com o ato de regar, já que o                 

hardware e software estarão encarregados desta função. 

Ademais, quando instituições pretendem realizar pesquisas elas costumam usar dados           

já publicados, ou vão a campo recolher. Com esses dados sobre solo e plantas guardados               

– e com a permissão dos usuários – será possível analisar dados colhidos, selecionados e               

publicados através da página disponível na internet. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A tecnologia abre possibilidades que até antes eram impensáveis, o uso de            

sensores inteligentes possibilitam o monitoramento das plantas. Além disso, é possível           

utilizar a quantidade mínima requerida de recursos hídricos em cada área específica,            

como o sensor monitora cada planta, é possível realizar o plantio de culturas diversas no               

mesmo espaço. 

A tecnologia agrícola é um passo importante para a sustentabilidade, medidas de            

amenizar os impactos ambientais estão sendo levantados, recursos hídricos estão sendo           

utilizados de maneira inteligente evitando desperdício, consequentemente estabelecendo        

equilíbrio entre homem e meio.  
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DESENVOLVIMENTO DA CULTURA DO MILHO (Zea mays) E SOJA (Glycine max) 

EM SISTEMAS EXCLUSIVO E CONSORCIADO 

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Objetiva-se avaliar o rendimento e desenvolvimento das culturas milho (Zea mays) e soja 

(Glycine max) nos sistemas de cultivo exclusivo e consorciado. O trabalho está sendo 

desenvolvido na Fazenda Escola do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) – campus Apodi. Utilizou-se um delineamento experimental 

inteiramente casualizado com cinco tratamentos e quatro repetições. Os tratamentos (T1), (T2) 

e (T3) foram constituídos pelo cultivo exclusivo das cultivares de soja BRS Pérola, BRS Tracajá 

e do milho, respectivamente. Já os tratamentos (T4) e (T5) foram constituídos pelo cultivo 

consorciado do milho com as cultivares de soja, respectivamente, BRS Pérola e BRS Tracajá. 

Aos trinta dias após o plantio, constatou-se que tanto o milho, quanto a soja não apresentaram 

diferenças significativas no número de folhas, altura de planta e diâmetro do caule nos sistemas 

de cultivo exclusivo e consorciado, porém, as cultivares de soja apresentaram diferenças entre 

si no sistema consorciado. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultivo. Gramínea. Leguminosa. Associação. Produção. 

ABSTRACT 

The objective is to evaluate the yield and development of maize (Zea mays) and soybean 

(Glycine max) crops in exclusive and intercropping systems. The work is being developed at 

the Farm School of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande 

do Norte (IFRN) - Apodi campus. A completely randomized experimental design with five 

treatments and four replications was used. The treatments (T1), (T2) and (T3) consisted of 

exclusive cultivation of soybean cultivars BRS Pérola, BRS Tracajá and corn, respectively. The 

treatments (T4) and (T5) consisted of intercropping corn with soybean cultivars, respectively, 
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BRS Pérola and BRS Tracajá. Thirty days after planting, it was found that both corn and 

soybean showed no significant differences in leaf number, plant height and stem diameter in 

the exclusive and intercropping system, however, soybean cultivars showed differences. each 

other in the syndicated system. 

KEYWORDS: Cultivation. Grassy. Legume. Association. Production 

1 INTRODUÇÃO 

A busca por formas de cultivo que melhorem as características de crescimento e 

produção das culturas é um dos principais propósitos nas pesquisas agronômicas. Nesse sentido, 

a consorciação de culturas, que consiste no plantio de duas ou mais culturas intercaladas numa 

mesma área, é uma prática que pode possibilitar boas respostas quando devidamente realizada. 

De acordo com Carvalho et al. (2017), a utilização de uma gramínea combinada à uma 

leguminosa, melhora a qualidade do solo, potencializa os rendimentos da propriedade, melhora 

a incorporação de matéria orgânica do solo, aumenta o teor de nitrogênio do solo através da 

fixação biológica promovida por bactérias em simbiose com as leguminosas, possibilita 

redução no uso de insumos e de práticas culturais, e ainda melhora a produtividade das culturas. 

No Brasil, as regiões produtoras de milho (Zea mays) e soja (Glycine max) geralmente 

fazem rotação entre estas culturas, porém, em sistema de plantio exclusivo. Quanto ao cultivo 

destas culturas em sistema de consórcio, a literatura é carente de todo tipo de informação, 

principalmente quanto a espaçamento, a influência exercida com uso de diferentes cultivares 

de milho, e também sobre as possíveis vantagens do sistema de consórcio em relação ao cultivo 

exclusivo, principalmente nas condições da região do estudo (SILVA et al., 2017). 

Diante disso, esta pesquisa teve como objetivo realizar uma avaliação de duas cultivares 

de soja e uma de milho, em sistema de plantio consorciado e plantio exclusivo, na região da 

Chapada do Apodi, especificamente no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Considera-se o milho como uma das culturas mais importantes mundialmente. Sua 

relevância econômica é caracterizada pelas variadas formas de sua utilização, tais como: 

produção de amido, óleo, farinha, glicose e outros. Seu cultivo se aproximou de 88,6 milhões 

de toneladas em 2017/18 (CONAB, 2018), por este motivo, o Brasil é um dos maiores 

produtores de milho do mundo (NUNES, 2016). Já o grão da soja é o principal produto de 

exportação do sistema agrícola brasileiro. Na safra de 2017, o Brasil foi o segundo maior 

produtor de soja do mundo, com uma produção de 113,9 milhões de toneladas (CONAB, 2018). 

O plantio consorciado entre gramíneas e leguminosas é uma prática comumente 

utilizada no Brasil, principalmente entre pequenos agricultores da região nordeste que cultivam 

milho e feijão. A utilização desse tipo de consórcio se deve ao fato de que as características de 

ambas as famílias se combinam perfeitamente em consórcio, alcançando assim, melhores 

índices de produção em relação ao cultivo exclusivo. Possibilitando, desse modo, um melhor 

aproveitamento da área, diminuição dos riscos de perdas totais e aumento dos rendimentos 

(CARVALHO et al., 2017).  

3 METODOLOGIA  

O trabalho foi conduzido na área agrícola do IFRN campus Apodi/RN. A área de 80 m2 

foi dividida em blocos casualizados, com 5 tratamentos e 4 repetições, totalizando 20 parcelas 

de 4m2 cada. Os tratamentos (T1) e (T2) consistiram no cultivo exclusivo das cultivares de soja 

BRS Pérola e BRS Tracajá, respectivamente. O tratamento (T3) foi composto pelo cultivo 

exclusivo de milho. E os tratamentos (T4) e (T5) foram constituídos pelo cultivo consorciado 

do milho com as cultivares de soja, respectivamente a BRS Pérola e a BRS Tracajá. 

As sementes foram colocadas em covas espaçadas 0,5 x 0,5m entre linhas para o milho 

e 0,15 x 0,5m entre linhas para a soja. O preparo do solo, adubação e irrigação seguiu o 

recomendado para cada cultura. 

As variáveis analisadas foram altura de planta, diâmetro do caule e contagem do número 

de folhas a cada 30 dias. Por ocasião da colheita, que ainda não ocorreu, serão avaliadas as 

produtividade das culturas por meio da pesagem dos grãos. O delineamento utilizado foi em 
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blocos ao acaso, os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo as médias 

comparadas pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Nos três em parâmetros avaliados (número de folhas, altura de plantas e diâmetro do 

caule), na cultura do milho e nas cultivares de soja, aos trinta dias após o plantio, não observou-

se diferenças significativas quanto aos sistemas de cultivo exclusivo e consorciado (Tabela 1).  

Tabela 1. Média do desenvolvimento da parte aérea do milho e da soja aos 30 dias após o 

plantio. IFRN, Apodi, 2019(1). 

Tratamento 

Número 

de folhas 

da soja 

Altura da 

soja (cm) 

Diâmetro 

do caule da 

soja (cm) 

Número 

de folhas 

do milho 

Altura do 

milho 

(cm) 

Diâmetro de 

caule do 

milho (cm) 

T1: Soja Pérola 5,90 a 12,65 a 2,15 ab ------ ------ ------ 

T2: Soja Tracajá 6,50 a 15,67 a 2,17 ab ------ ------ ------ 

T3: Milho ------ ------ ------ 5,40 a 34,56 a 7,94 a 

T4: Soja Pérola  

+Milho 
7,65 a 14,64 a 2,70 a 5,75 a 34,94 a 8,25 a 

T5: Soja Tracajá  

+Milho 
6,04 a 14,20 a 1,73 b 6,25 a 31,75 a 8,50 a 

C.V.% 24,98 9,76 16,16 11,24 17,78 17,04 
(1) Médias seguidas da mesma letra na vertical não diferem entre si pelo teste de Scott-Knott a 5% de probabilidade 

 

Observa-se na Tabela 1, que a única excessão foi o diâmetro do caule das cultivares de 

soja, que foram diferentes entre si no sistema de consórcio, ou seja, a cultivar pérola apresentou 

um diâmetro do caule maior que o da cultivar tracajá. Vale destacar que no cultivo exclusivo, 

estas cultivares não diferiram entre si, o que evidencia uma melhor adaptação da cultivar pérola 

em relação a cultivar tracajá, no sistema consorciado. 

Os resultados encontrados na presente pesquisa se assemelharam aos avaliados por 

Santos et al. (2017), que estudando as características morfológicas e produtivas do milho no 

consórcio com leguminosas forrageiras em diferentes épocas de semeadura, verificou que não 

ocorreram modificações nas características morfológicas do milho.  Tal experimento corrobora 

para a comprovação de que o cultivo consorciado entre uma leguminosa e uma gramínea não 

interferem negativamente nos valores de produção, assim como os resultados obtidos nesta 

pesquisa. 
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 Além da altura, diâmetro e número de folhas, outras parâmetros serão analisados 

somente após a realização da colheita. Estes parâmetros são: número de espigas, comprimento 

de espiga (cm), peso do sabugo (g) e peso de sementes (g). Nestes espera-se que o consórcio 

não interfira no desenvolvimento do milho e da soja. 

 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O consórcio não interferiu negativamente no desenvolvimento da cultura do milho. 

De acordo com a cultivar de soja utilizada, os índices de crescimento vegetativo pode 

apresentar diferenças em sistema de consórcio. 
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DINÂMICA POPULACIONAL DO STIPHRA ROBUSTA NA 

GOIABEIRA 

Bruno Vieira Dantas1; Rallynne Vitória da Silva Alves1; Sabrina Oliveira da Rocha1 ; Danila Kelly 

Pereira Neri1 

1 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências agrárias). 

RESUMO 

A goiabeira é de fundamental importância econômica, em virtude das várias formas de 

aproveitamento do fruto. A cultura exige uma dedicação constante e permanente nos seus tratos 

culturais, desde as podas até a colheita. Levando em consideração que em um sistema de 

produção ocorre o surgimento de insetos que podem provocar danos em toda sua constituição 

ou em boa parte da planta, dentre eles, o “mané magro” responsável por ocasionar um efeito de 

negatividade. Este trabalho tem como finalidade contabilizar o número do Stiphra robusta em 

uma área produtiva de goiaba no distrito Córrego, Apodi. Durante os 5 meses da pesquisa, 

notou-se o crescimento da população do gafanhoto no período inicial e também a redução de 

“mané magro” no período final da pesquisa, motivado pela influência dos fatores climáticos da 

região. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Goiabeira. Inseto Praga. Clima. 

 

ABSTRACT 

The guava tree is of fundamental economic importance, due to the various forms of use of the 

fruit. Culture demands a constant and permanent dedication in its cultural treatments, from the 

most varied to the harvest. Taking into account that a production system presents itself as the 

process of creating a production system that is characterized by a negative effect throughout. 

This work aims to account for the number of Stiphra robusta in a guava production area in 

Córrego district, Apodi. The period of the year of the new year in the period of the year of the 

new year in the new year and the period of the new year, motivated by the object of the climatic 

the region. 

 

KEYWORDS: Guava. Insect Prague. Climate. 
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1. INTRODUÇÃO  

O Brasil apresenta imensas áreas de clima e solo favoráveis à produção 

comercial da goiabeira, sendo esse aspecto importante, não apenas pelo valor nutritivo 

da fruta, mais também pela perspectiva que representa no incremento da produção 

agrícola, na ampliação da atividade agroindustrial e no potencial de exportação 

(ROZANE et al., 2003, p. 1). 

A transformação agrícola de um território desestabiliza o equilíbrio 

preexistente no ecossistema e como reflexo aumentam as populações de insetos 

fitófagos de tal maneira que ocasionam perdas econômicas nos cultivos. Dependendo 
das condições climáticas e ofertas de alimentos, as pragas podem alcançar 

multiplicações rápidas e em grandes quantidades. (NERI et al., 2001, p. 56). 

Da família Proscopiidae, o Stiphra robusta, popularmente conhecido como mané magro, 

é um inseto áptero, que se alimenta de plantas nativas e exóticas da região semiárida do 

Nordeste brasileiro. Com reprodução anual e comportamento sedentário, é comum observar a 

incidência desta praga causando prejuízos em pomares de frutíferas, como por exemplo a 

goiabeira. 

Diante da necessidade de se conhecer a ocorrência de insetos pragas para se adotar 

estratégias de controle preventivo, o objetivo desse trabalho é quantificar a presença do S. 

robusta em goiabeiras numa área no distrito do Córrego, município de Apodi-RN. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A goiaba é uma fruta que dada a suas várias formas de utilização apresenta a nível de 

mercado interno boas possibilidades de aumento de consumo. O incremento de consumo da 

goiaba in natura está condicionado a melhoria na qualidade do produto (ARAÚJO, 2001).  

Entretanto algumas observações já podem dar um indicativo de que muito há para ser 

feito. Comumente é detectada a presença de pragas que prejudica a cultura e diminui a qualidade 

do produto. Exemplo disso é o mané magro (Stiphra robusta), que esporadicamente tem sido 

responsável por consideráveis danos à plantas frutíferas e essências florestais nativas na região 

semiárida do Nordeste brasileiro.  

 O conhecimento da dinâmica populacional de insetos em áreas de cultivos é 

fundamental para a implementação de um programa de Manejo Integrado de Pragas.  

O controle químico e o controle biológico são táticas possíveis para a redução 
da população de pragas. Porém, o levantamento populacional é o primeiro passo para 

se chegar ao manejo integrado de praga, observando-se os picos populacionais e as 

relações com fatores abióticos (BARBOSA et al., 2001, p. 2). 
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3. METODOLOGIA 

O estudo foi realizado num pomar de goiabeira localizado no Distrito de Córrego, 

Apodi-RN. A observação da dinâmica populacional iniciou em março de 2019 e terminará em 

2020. A área possui aproximadamente 500 m² e tem 110 pés de goiabeiras distribuídos em 8 

fileiras de 13 a 14 plantas. No início da pesquisa as plantas tinham 1 ano e 3 meses de idade e 

estão consorciadas com macaxeira em linhas alternadas. Todas as práticas culturais como 

adubações, capinas e irrigação foram adotadas, exceto controle químico de pragas. 

A avaliação da dinâmica populacional da praga foi realizada através de observações 

visuais, onde todas as copas das plantas foram analisadas, com contagem quinzenal dos insetos. 

A ocorrência foi registrada em tabelas e posteriormente os dados médios do número de insetos 

encontrados foram utilizados na elaboração de um gráfico, utilizando-se o programa de Excel. 

O clima da região é semiárido, com temperatura média de 27 °C, com baixa 

pluviosidade (250 mm a 800 mm/ano), distinguindo-se duas estações do ano: a estação chuvosa, 

com duração de 3 a 5 meses, com chuvas irregulares, torrenciais, locais, de pouca duração e a 

estação seca, com duração de 7 a 9 meses, quase sem chuvas (EMPARN, 2019). 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A flutuação populacional de S. robusta ao longo do período avaliado revela a ocorrência 

de um pico populacional no final mês de março, com 43 insetos (Gráfico 1). A partir do mês 

seguinte inicia-se uma dimuição na ocorrência da praga, com 33 insetos contabilizados nas duas 

avaliações do mês de abril, e a partir de então uma constante queda até o completo 

desaparecimento do mané magro na área, que se observou a partir da avaliação realizada na 

segunda junho. 

O pico populacional da praga coincidiu com o período de maior precipitação na região, 

bem como a queda na população com o período de diminuição das chuvas (Tabela 1), onde em 

março observou-se uma precipitação média de 184,8 mm e os demais meses 125,6mm, 74,3 

mm, 32,8mm e 4,9 mm para os meses de abril, maio, junho e julho respectivamente. Esse fato 

provavelmente deve-se a um aumento da disponibilidade de alimento e de condições favoráveis 

ao desenvolvimento da praga, demonstrando um indicativo de período crítico para a goiabeira 

357 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

onde os agricultores devem elaborar medidas preventivas de manejo integrado desta praga na 

região. 

Resultados semelhantes foi encontrado por ARAÚJO et al. (2013) ao estudarem a 

população de moscas-das-frutas em um pomar de goiabeira no semiárido brasileiro, onde 

relataram que o aumento desta praga deve-se a um conjunto de fatores, como, por exemplo, 

condições climáticas favoráveis à espécie e condução do pomar. 

 

Gráfico 1 – Dinâmica populacional de Stiphra robusta em plantas de goiabeira no Distrito 

do Córrego no município de Apodi-RN no período de março a julho do ano 

2019. IFRN. Apodi-RN. 2019. 

 

Tabela 1 - Dados climatológicos do município de Apodi-RN no período de março a julho 

do ano 2019. IFRN. Apodi-RN. 2019. 

Mês Precipitação (mm) Temperatura (°C) 

Março 184,8 27,8 

Abril 125,6 27,4 

Maio 74,3 27 

Junho 32,8 26,6 

Julho 4,9 27,4 

Fonte: EMPARN (2019) 

 
Espera-se que no ano agrícola de 2020 a população de mane magro também acompanhe 

o perfil da precipitação da região e assim os agricultores possam elaborar calendários de 

controles integrados para esta praga. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A população de inseto mané magro está diretamente relacionada ao período de maior 

quantidade de alimento e água. Com isso, fatores como precipitação pluviométrica alta tende a 

aumentar o número de insetos dessa espécie e a redução ou fim do período de precipitação reduz 

a ocorrência da praga. 
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REAPROVEITAMENTO DO PÓ DO GRANITO NA PLANTAÇÃO DA 

ALFACE SIMPSON EM FORMA DE ROCHAGEM 

IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A rocha granítica britada e moída pode ser utilizada como fertilizante natural para suprir as 

necessidades do solo do Município de Parelhas e desta forma contribuir com o melhor 

desenvolvimento da planta. O reaproveitamento do pó da rocha é uma alternativa viável, 

financeiramente vantajosa e ambientalmente sustentável à medida que o rejeito da mineração, 

passa a ser um subproduto dos mineradores e os agricultores são beneficiados pela redução dos 

gastos com fertilizantes. O material foi cedido pela Pedreira Britador Caicó, localizada no 

município de Caicó/RN. A pesquisa está sendo realizada nas dependências do IFRN Campus 

Avançado Parelhas: a preparação da amostra ocorreu no Laboratório de Tratamento de Minério; 

o plantio da alface Simpson foi feito no viveiro de mudas e a análise do crescimento ocorrerá 

no Laboratório de Biologia. Apesar do clima seco e baixa taxa de germinação espera-se que as 

amostras que receberam o pó do granito proporcionem às hortaliças um desenvolvimento 

superior às que não receberam o resíduo, devido à presença de fósforo, potássio, cálcio e sódio 

disponíveis no solo após adição do granito. 

PALAVRAS-CHAVE: Rochagem. Alface Simpson. Granito. Reaproveitamento. Solo Pobre. 

ABSTRACT  

Crushed and ground granite rock can be used as a natural fertilizer to supply the soil needs of 

Parelhas Municipality and thus contribute to better plant development. Reusing rock dust is a 

viable, financially advantageous and environmentally sustainable alternative as mining waste 

becomes a by-product of miners and farmers benefit from reduced fertilizer spending. The 

material was provided by the Quarry Britador Caicó, located in Caicó / RN. The research is 

being carried out at the IFRN Campus Advanced Parelhas: sample preparation took place at the 
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Ore Treatment Laboratory; Simpson lettuce was planted in the seedling nursery and growth 

analysis will take place at the Biology Laboratory. Despite the dry climate and low germination 

rate it is expected that the samples that received the granite dust will give the vegetables a better 

development than the ones that did not receive the residue, due to the presence of phosphorus, 

potassium, calcium and sodium available in the soil after addition granite. 

KEYWORDS: Rockdust. Simpson Lettuce. Granite. Reuse. Poor Soil. 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho tem como objetivo apresentar à comunidade acadêmica e sociedade em 

geral, o reaproveitamento do pó do granito a partir de rejeitos da mineração. A rochagem 

compreende a recuperação da fertilidade de solos pobres por meio do uso de rochas em forma 

de pó, tornando possível a substituição do uso de fertilizantes químicos, reduzindo o custo e 

impacto ambiental para as plantações. Além da contribuição financeira ao produtor rural, ela 

garante ao minerador um menor dano ambiental e maior lucratividade, uma vez que o produto 

indesejado passa a ter valor no mercado.  

O município de Parelhas/RN situa-se no domínio semiárido do sertão nordestino, e na 

microrregião Seridó Oriental (CPRM, 2005, p. 5). Devido ao baixo grau de intemperismo, o 

solo encontrado possui espessura fina e pobreza de nutrientes. Como resultado, os agricultores 

são obrigados a fazer uso de fertilizantes químicos. Essa prática traz prejuízo ao meio ambiente 

e à saúde do trabalhador (uma vez que não estejam com os equipamentos de proteção individual 

adequados), além disso, os altos preços cobrados por estes insumos limita a renda dos 

produtores.  

As amostras de granito foram coletadas na Pedreira Britador Caicó, localizada no 

município de Caicó/RN. A pesquisa está sendo realizada nas dependências do IFRN Campus 

Avançado Parelhas: a homogeneização e quarteamento da amostra ocorreram no Laboratório 

de Tratamento de Minério; o plantio da alface Simpson foi feito no viveiro de mudas e a 

verificação do crescimento no Laboratório de Biologia. 

O clima seco e baixa taxa de germinação acarretaram lentidão no brotamento. Espera-se 

que este retardo não se estenda e que o pó do granito contribua a com uma taxa de crescimento 
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mais rápida e proporcione um maior desenvolvimento das plantas, comparadas as que não 

receberam.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Os benefícios decorrentes da utilização de pós de rocha são: o fornecimento lento de 

macro e micronutrientes; aumento da disponibilidade desses nutrientes nos solos cultivados; 

reequilíbrio do pH do solo e aumento da reserva nutricional do solo (MELAMED et al., 2007, 

p.11). O pó de rocha pode ser utilizado em diversos tipos de plantas, visto a diversidade de 

componentes químicos presentes.  

Atualmente, o consumidor está mais consciente em adquirir alimentos com propriedades 

funcionais, como as frutas e hortaliças (MATTOS et al., 2009, p. 408). A Alface Simpson 

semente preta tem grande importância na alimentação e na saúde humana destacando-se, 

principalmente, como fonte de vitaminas e sais minerais, e por constituir-se na mais popular 

hortaliça folhosa (OLIVEIRA et al., 2004, p. 211). 

O rejeito mineral é o produto resultante da sobra do processo de beneficiamento do 

minério. Entre outras aplicações, pode-se citar a utilização como matéria prima na produção de 

materiais cerâmicos; tratamento de esgoto, produção de tintas e insumo agrícola. No entanto, 

embora economicamente viável e tecnicamente possível, o aproveitamento dos resíduos ainda 

está longe da realidade. 

3 METODOLOGIA 

A amostra inicial pesava 50kg, com uma granulometria entre 04 e 200# (mesh). As ações 

executadas são divididas entre homogeneização e quarteamento. Estas etapas têm a finalidade 

de obter a amostra final representativa (BRISOLA et al., 2012, p. 202-203) em 6kg divididos 

entre 20 sacos. 

A areia e o adubo utilizados foram apanhados no sítio localizado a 1km do campus. As 

Alfaces foram plantadas em 20 sacos de plantio, contendo 3 sementes em 1Kg de massa (areia 

+ adubo) e irrigação diária de 15 minutos com água da chuva. As amostragens se dividiram nos 

20 sacos da seguinte forma: 4 deles não foram utilizados as dosagens do pó, sendo utilizado 

362 



 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

apenas 500g de areia e 500g de adubo; nos demais foram colocadas as dosagens de 150, 300, 

450 e 600 gramas do pó em 4 repetições de cada um, com 425, 350, 275 e 200 gramas de areia 

e pesos iguais para o adubo. 

No Laboratório de Biologia serão analisados a sua altura, quantificado as folhas e 

medido o diâmetro do seu colo com a ajuda de um paquímetro. Por meio de uma balança de 

precisão, serão obtidos os pesos frescos e secos. Será utilizada estufa para retirar a umidade. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A colheita será feita 20 dias após o plantio. As alfaces plantadas devem demorar por 

volta de 7 a 10 dias para germinarem, já que as sementes que foram plantadas não estavam nas 

melhores condições de germinação, apresentando uma taxa de germinação de 92%. Por ser uma 

hortaliça que cresce muito rápido, Alface Simpson é uma ótima sugestão para os agricultores 

que querem adotar a prática da rochagem mas não sabem em que planta essa prática pode ser 

eficiente.  

Apesar de ser uma rocha bastante silicosa, o granito utilizado é uma das melhores opções 

para suprir principalmente a falta de fósforo e de potássio que o solo apresenta, o cálcio e o 

sódio também estão disponíveis para serem aproveitados pelas plantas. De acordo com 

ALGERI et al. (2018), as alfaces serem cultivadas de maneiras isoladas proporcionam as 

mesmas um maior aproveitamento dos nutrientes principalmente por conta de não haver uma 

competição entre outras culturas com raízes maiores do que a das alfaces. Com essa maior 

oferta de nutrientes, almeja-se alcançar, nas amostras contendo o granito, um produto com folha 

maiores e mais numerosas, como também maior peso fresco, seco e diâmetro do colo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, pode-se concluir que a rochagem é uma ótima solução para mitigar os danos 

ambientais provocados pelos rejeitos das mineradoras somada a um excelente substituto dos 

fertilizantes aplicados pelos agricultores. Sugere-se que no futuro eventuais pesquisas sobre o 

pó retirado do granito, possa ser utilizado em demais hortaliças como o Repolho e a Cenoura. 

Outrossim, recomenda-se a investigação da amostra que apontar o melhor resultado por meio 
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da caracterização mineralógica, para que de forma pormenorizada seja explicada a relação entre 

os íons solúveis no solo em colaboração com o crescimento dos vegetais. 
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ANÁLISE DO DESENVOLVIMENTO DA PITAYA (Hylocereus undatus) 

SOB DIFERENTES SUBSTRATOS  

Eloíse Fonseca Rebouças Fernandes1; Joyce Daiane Silva Costa2; Lucas Jeorge Alves 

da Costa3; Maria Eduarda de França Tavares4 e Danila Kelly Pereira Neri5 

1,2,3,4,5IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

O presente trabalho refere-se a análise do desenvolvimento da pitaya (Hylocereus undatus) sob 

diferentes substratos. Desenvolvido no viveiro de produção de mudas, localizado no IFRN - 

campus Apodi. O experimento foi em delineamento experimental inteiramente casualizado, 

com quatro tratamentos e quatro repetições. Constitui-se de substratos: Adubo bovino + areia 

lavada (2:1), Adubo caprino + areia lavada (2:1), Carolina Soil Padrão + areia lavada (2:1), e 

somente areia lavada. Constatou-se que o melhor substrato para o desenvolvimento da pitaya 

foi o tratamento constituído por areia lavada + adubo bovino.  

PALAVRAS-CHAVE: Cacto. Crescimento. Substratos. 

ABSTRACT 

The present work refers to the analysis of the development of the pitaya (Hylocereus undatus) 

under different substrates. Developed in the nursery seedling production, located in IFRN-

campus Apodi. The experiment was in completely randomized experimental design with four 

treatments and four replicates. Consists of substrates: beef + Fertilizer washed sand (2:1), goat 

+ Fertilizer washed sand (2:1), Carolina Soil Standard + washed sand (2:1), and only washed 

sand. It was found that the best substrate for the development of the pitaya was the treatment 

consisting of washed sand + bovine fertilizer. 

KEYWORDS: Cactus. Growth. Substrates. 
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1 INTRODUÇÃO  

A pitaya (Hylocereus undatus) é uma espécie vegetal trepadeira e frutífera, pertencente 

à família das cactáceas que vêm se destacando no mercado de frutas exóticas no Brasil. Os 

frutos são bastante atrativos, de coloração vermelha ou amarela e polpa esbranquiçada ou 

rosada, com numerosas sementes minúsculas de coloração preta. Há algumas décadas, essas 

plantas eram desconhecidas e atualmente ocupam um crescente nicho no mercado de frutas do 

país, procuradas especialmente por suas características organolépticas e nutritivas, o que torna 

essa produção um meio viável de renda para o produtor. No Brasil, poucas áreas de pitaya são 

cultivadas, destacando-se o Sudeste como principal produtor de pitaya, principalmente o estado 

de São Paulo, com produção de frutos nos meses de dezembro a maio e produtividade média 

anual de 516, 20 toneladas (IBGE, 2017).   

O substrato é fundamental na propagação vegetativa da pitaieira, sendo este um dos 

fatores de maior influência no enraizamento, disponibilização de nutrientes, além de promover 

a sustentação da planta. Para uma boa produção da pitaya é essencial a escolha de um substrato 

ideal que atenda critérios importantes, dependendo da espécie, época, sistema de propagação, 

custo e da disponibilidade de seus componentes.  

O presente trabalho buscará analisar o desenvolvimento da pitaya sob diferentes substratos, 

pois a mesma trata-se de uma cultura pouca estudada. Com o desenvolvimento deste projeto, 

esperamos através de pesquisas e análises conseguir obter um substrato ideal para o 

desenvolvimento da cultura da pitaya.  

2     REFERENCIAL TEÓRICO  

A pitaya é uma cactácea originária das florestas tropicais americanas, agrupada em: 

Selenicereus, Stenocereus, Cereus e Hylocereus, essa última principal espécie mais consumida. 

Vista como uma planta perene com raízes fibrosas e adventícias, resistente ao calor com 

temperatura ideal de 20°C a 30ºC, pode ser encontrada nos mais diferentes habitats, em solos 

com baixa retenção de água. Sua flor hermafrodita de coloração branca oferece fruto globuloso 

de cor amarela ou vermelha, coberto por brácteas com sementes de 3 mm de diâmetro, 

distribuídas em toda a polpa (ROSSETTI, 2013). 
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Na escolha do material para substrato, deve ser levado em consideração o tamanho da 

semente, sua exigência à umidade, sensibilidade à luz. Portanto, para obter bons resultados, o 

substrato deve apresentar firmeza, ser poroso, livre de ataque de ervas daninhas e fungos, conter 

nutrientes, ter boa aderência das raízes e baixo custo (BASTOS, 2006).  

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido no viveiro de mudas, localizado no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Apodi. As sementes foram 

extraídas de frutos maduros, utilizando a metodologia recomendada por Alves, Godoy e 

Oliveira (2012) e colocadas em sacos de polietileno (12x25cm), com três sementes/saco. 

Diariamente, foram realizadas duas irrigações por microaspersores. O delineamento 

experimental utilizado foi o inteiramente casualizado, com quatro tratamentos, quatro 

repetições. Os tratamentos testados foram diferentes composições de substratos: Adubo bovino 

+ areia lavada (2:1), Adubo caprino + areia lavada (2:1), Carolina Padrão + areia lavada (2:1), 

e somente areia lavada como testemunha.  

 Aos 50 dias após a semeadura, avaliou-se o comprimento da parte aérea e diâmetro do 

caule; 38 dias depois da primeira avaliação, serão analisados: O comprimento da parte aérea, 

sistema radicular e diâmetro do caule, obtidos por uma régua milimétrica e paquímetro de 

precisão, respectivamente. Posteriormente, o material será colocado para pesagem da matéria 

verde e submetido a estufa por 72 horas para a realização da pesagem da matéria seca através 

de uma balança eletrônica (g). Os dados obtidos foram submetidos à análise de variância, sendo 

as médias comparadas pelo teste de Scott-Knott a 1% de probabilidade. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Para as variáveis comprimento da parte aérea e diâmetro do caule, houve um resultado 

significativo. Mediante os resultados da tabela 1, verificou-se que para o comprimento da parte 

aérea, o tratamento contendo a mistura de areia e adubo bovino proporcionou o melhor 

desenvolvimento com o valor máximo de 8,52 cm, não diferindo estatisticamente da mistura de 

areia com adubo caprino (7,10cm). Esse resultado possivelmente ocorreu devido as melhores 
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condições físico-químicas da mistura, proporcionando maiores quantidades de nutrientes 

disponíveis para o aproveitamento das mudas. Quanto ao diâmetro do caule, observa-se na 

tabela 1 que houve diferenças entre os tratamentos, sendo que a mistura de areia + adubo bovino 

foi registrado um diâmetro de 11,60cm, e no restante dos tratamentos, verificou-se menores 

números de diâmetro do caule das mudas.  

Tabela 1. Comprimento da parte aérea e diâmetro do caule dos tratamentos das plântulas de pitaya 

vermelha cultivadas em diferentes substratos. IFRN- Apodi/2019. 

Tratamentos Comprimento da 

parte aérea (cm) 

Diâmetro do 

caule (cm) 

1. Areia 100% 
0,58 c 2,92 d 

2. Areia + Adubo 

bovino (2:1) 
8,52 a 11,60 a 

3. Areia + Adubo 

caprino (2:1) 
7,10 a 9,21 b 

4. Areia + Carolina 

Soil Padrão (2:1) 
4,06 b 6,30 c 

Médias seguidas da mesma letra minúscula na coluna, não diferem entre si pelo teste de Scott Knott, ao nível de 

1% de probabilidade.  

Os resultados obtidos no presente experimento foram semelhantes aos encontrados por 

Cunha et al., (2006), que estudando o efeito de diferentes substratos sobre o desenvolvimento 

de mudas de acácia alcançou que nas variâncias de diâmetro e altura, o melhor desempenho foi 

proporcionado pela mistura de esterco bovino mais areia lavada, confirmando os resultados 

positivos e superiores alcançados pela mistura de areia + adubo bovino no presente trabalho. 

Verificou-se para o comprimento da parte área que as misturas areia + adubo bovino e areia + 

adubo caprino, proporcionaram as melhores médias, com 8,52 cm e 7,10 cm respectivamente, 

não diferindo estatisticamente.  

Trabalhando com diferentes substratos na produção de mudas de tomateiro (Solanum 

lycopersicum), Sampaio et al. (2008), encontraram resultados semelhantes aos do presente 

trabalho. Segundo os autores, as plântulas obtiveram o maior crescimento por conta da 

qualidade físico-química do composto orgânico. 

Portanto, outros parâmetros vão ser analisados no presente trabalho após a remoção 

das mudas, aos 88 dias. Espera-se obter um substrato ideal para o desenvolvimento das mudas 

de Pitaya vermelha.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com as análises, o substrato constituído por areia lavada com adubo bovino, 

foi o tratamento que apresentou melhores condições para as variâncias de comprimento da parte 

aérea e diâmetro do caule da pitaya vermelha em viveiro de produção de mudas. 
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REAPROVEITAMENTO DO PÓ DO GRANITO NA PLANTAÇÃO DA 

ALFACE SIMPSON EM FORMA DE ROCHAGEM 

         Carlos César de Araújo1; Gerliana Silvestre de Souto2; Jacques Lucas de França Azevedo3;  

Maria Carolina Albuquerque Feitosa Amador4 e Sebastião Gilton Dantas5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A rocha granítica britada e moída pode ser utilizada como fertilizante natural para suprir as 

necessidades do solo do Município de Parelhas e desta forma contribuir com o melhor 

desenvolvimento da planta. O reaproveitamento do pó da rocha é uma alternativa viável, 

financeiramente vantajosa e ambientalmente sustentável à medida que o rejeito da mineração, 

passa a ser um subproduto dos mineradores e os agricultores são beneficiados pela redução dos 

gastos com fertilizantes. O material analisado foi cedido pela Pedreira Britador Caicó, 

localizada no município de Caicó/RN. A pesquisa está sendo realizada nas dependências do 

IFRN Campus Avançado Parelhas: a preparação da amostra ocorreu no Laboratório de 

Tratamento de Minério; o plantio da alface Simpson foi feito no viveiro de mudas e a análise 

do crescimento ocorreu no Laboratório de Biologia. Observou-se que as alfaces plantadas no 

solo com 150g do pó apresentaram um maior peso referente a sua parte aérea em relação as 

outras, mas o mesmo dado não foi significativo a 5% de probabilidade do teste de Tukey. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Rochagem. Alface Simpson. Granito. Rejeito. Fertilizante. 

ABSTRACT 

Granite rocks being crushed and milled can be used as a natural fertilizer to supply the soil 

requirements of the municipality of Parelhas and thus contribute to a better plant growth. The 

rock dust reuse is a viable alternative, financially beneficial and environmentally sustainable as 
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mineral tailings becomes a byproduct of miners and farmers, who benefits from reduced 

fertilizer spending. The analyzed material was supplied by the stone quarry Britador Caicó, 

located in Caicó / RN. The research is being conducted at the IFRN Advanced Campus 

Parelhas: The sample preparation took place at the Ore Treatment Laboratory; Simpson lettuce 

was planted in the seedling nursery and the growth analysis was performed at the Biology 

Laboratory. We notice that lettuces planted in the soil with 150g of powder presented higher 

weight in relation to the aerial part than others, but the same data were not significant with 5% 

of probability of Tukey test. 

 

KEYWORDS: Rockdust. Simpson Lettuce. Granite. Scrap. Fertilizer. 

1 INTRODUÇÃO  

Este trabalho tem como objetivo apresentar à comunidade acadêmica e sociedade em 

geral, o reaproveitamento do pó do granito a partir de rejeitos da mineração. A rochagem 

compreende a recuperação da fertilidade de solos pobres por meio do uso de rochas em forma 

de pó, tornando possível a substituição do uso de fertilizantes químicos, reduzindo o custo e 

impacto ambiental para as plantações. Além da contribuição financeira ao produtor rural, ela 

garante ao minerador um menor dano ambiental e maior lucratividade, uma vez que o produto 

indesejado passa a ter valor no mercado. 

O município de Parelhas/RN situa-se no domínio semiárido do sertão nordestino, e na 

microrregião Seridó Oriental (CPRM, 2005, p. 5). Devido ao baixo grau de intemperismo, o 

solo encontrado possui espessura fina e pobreza de nutrientes. Como resultado, os agricultores 

são obrigados a fazer uso de fertilizantes químicos. Essa prática traz prejuízo ao meio ambiente 

e à saúde do trabalhador (uma vez que não estejam com os equipamentos de proteção individual 

adequados), além disso, os altos preços cobrados por estes insumos limita a renda dos 

produtores. 

As amostras de granito foram coletadas na Pedreira Britador Caicó, localizada no 

município de Caicó/RN. A pesquisa está sendo realizada nas dependências do IFRN Campus 

Avançado Parelhas: a homogeneização e quarteamento da amostra ocorreram no Laboratório 
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de Tratamento de Minério; o plantio da alface Simpson foi feito no viveiro de mudas e a 

verificação do crescimento no Laboratório de Biologia. 

O clima seco e baixa taxa de germinação acarretaram lentidão no brotamento. Espera-se 

que este retardo não se estenda e que o pó do granito contribua a com uma taxa de crescimento 

mais rápida e proporcione um maior desenvolvimento das plantas, comparadas as que não 

receberam. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Os benefícios decorrentes da utilização de pós de rocha são: o fornecimento lento de 

macro e micronutrientes; aumento da disponibilidade desses nutrientes nos solos cultivados; 

reequilíbrio do pH do solo e aumento da reserva nutricional do solo (MELAMED et al., 2007, 

p.11). O pó de rocha pode ser utilizado em diversos tipos de plantas, visto a diversidade de 

componentes químicos presentes. 

Atualmente, o consumidor está mais consciente em adquirir alimentos com propriedades 

funcionais, como as frutas e hortaliças (MATTOS et al., 2009, p. 408). A Alface Simpson 

semente preta tem grande importância na alimentação e na saúde humana destacando-se, 

principalmente, como fonte de vitaminas e sais minerais, e por constituir-se na mais popular 

hortaliça folhosa (OLIVEIRA et al., 2004, p. 211). 

O rejeito mineral é o produto resultante da sobra do processo de beneficiamento do 

minério. Entre outras aplicações, pode-se citar a utilização como matéria prima na produção de 

materiais cerâmicos; tratamento de esgoto, produção de tintas e insumo agrícola. No entanto, 

embora economicamente viável e tecnicamente possível, o aproveitamento dos resíduos ainda 

está longe da realidade. 

3 METODOLOGIA 

A rocha cedida pela pedreira já veio em forma de pó com uma granulometria variando 

entre 04 e 200# (mesh), as ações executadas nesse pó foram divididas entre homogeneização e 

quarteamento. Estas etapas têm a finalidade de obter a amostra final representativa em 6kg 
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divididos entre 20 sacos, 4 deles não foram colocados pó, sendo utilizados apenas 500g de areia 

e adubo; nos demais sacos foram empregados as dosagens de 150, 300, 450 e 600 gramas do 

pó em 4 repetições de cada um, com 850, 700, 550 e 400 gramas de areia e adubo. Foram 

observados nas Alfaces os pesos secos e frescos tanto da parte aérea como das raízes verificando 

sua significância a 5% de probabilidade do teste de Tukey e utilizando o software SISTAR. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A colheita foi realizada 27 dias após o plantio sendo feita no laboratório de biologia 

(Figura 1), visto que as alfaces brotaram 4 dias depois do cultivo. Mesmo com uma taxa de 

germinação não ideal para as Alfaces que seria de 99%, as hortaliças obtiveram resultados 

significativos. As Alfaces com 150g do pó de Granito alcançaram um melhor desempenho na 

parte aérea em relação as outras, caracterizando assim a rochagem como um forte aditivo na 

plantação das Alfaces Simpson (Figura 2). Já nas raízes das Alfaces verificou-se que os 

resultados tanto fresco como seco foram relevantes a uma taxa significativa de 5% de 

probabilidade pelo teste de Tukey.  

 

  

Figura 2: Gráfico referente ao peso das partes aéreas e 

raízes das Alfaces Simpson, tanto seco como fresco 
Figura 1: Alfaces prestes a serem colhidas para 

análise no laboratório 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por fim, pode-se concluir que a rochagem é uma ótima solução para mitigar os danos 

ambientais provocados pelos rejeitos das mineradoras somada a um excelente substituto dos 

fertilizantes aplicados pelos agricultores. Sugere-se que no futuro eventuais pesquisas sobre o 

pó retirado do granito, possa ser utilizado em demais hortaliças como o Repolho e a Cenoura. 

Outrossim, recomenda-se a investigação da amostra que apontar o melhor resultado por meio. 

Pode-se concluir que a rochagem é uma ótima solução para amenizar os danos ambientais 

provocados pelos rejeitos das mineradoras vindo como um adicional para o crescimento das 

Alfaces. 
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CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E AVALIAÇÃO 

SENSORIAL DE GELEIA À BASE DE CAJARANA COM 

INCORPORAÇÃO DE HORTELÃ 

Ana Edilza Cândido Fernandes1; Maria Heloisa Santos de Araújo2 e Lucia Cesar Carneiro3 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

A cajarana é um fruto abundantemente encontrado no semiárido da região Nordeste, onde 

constitui fonte de renda para pequenos produtores. Caracteriza-se por ser um fruto 

climatérico e sazonal, condições que concorrem para a geração de elevadas perdas dos frutos 

in natura pós-colheita. O objetivo deste trabalho foi o aproveitamento do fruto por meio da 

elaboração da geleia, em combinação com o albedo do maracujá, maçã e manga, 

separadamente, com incorporação de hortelã. Foram elaboradas três formulações com (F1): 

36,34% extrato aquoso de cajarana – EAC; 36,34% extrato aquoso do maracujá amarelo -

EAMA; (F2): 36,34% extrato aquoso de cajarana – EAC; 36,34% extrato aquoso da maçã 

gala - EAMG; (F3): 36,34% extrato aquoso de cajarana – EAC; 36,34% extrato aquoso de 

manga Tommy - AAMT, e para todas as formulações foi utilizado 27,25% do açúcar branco 

refinado, 0,003% de goma xantana e 0,06% da hortelã in natura. Os produtos obtidos foram 

avaliados quanto ao pH, teores de sólidos solúveis (ºBrix), acidez total, umidade e matéria 

seca, como também submetidos a testes de preferência e aceitação. De modo geral, as geleias 

apresentaram valores de pH em torno de 2,62, acidez total entre 1,16 a 1,24%, em ácido 

cítrico, os sólidos solúveis alcançaram valores iguais a 65,2% (F1) 68,4% (F2) e 56,0% (F3). 

A umidade apresentou valores compreendidos entre 18,71% a 17,74%. Dentre as geleias 

obtidas, o produto constituído com extrato aquoso de cajarana em combinação com extrato 

aquoso da maçã gala-EAMG obteve-se maior aceitabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Geleiada. Cajarana. Parâmetros físico-químicos. Atributos 

sensoriais. 

 

ABSTRACT

Cajarana is a fruit abundantly found in the semiarid region of the Northeast, where it is a 

source of income for small producers. It is characterized by being a climatic and seasonal 

fruit, conditions that contribute to the generation of high losses of fruits in natura postharvest. 

The objective of this work was the utilization of the fruit through the elaboration of the jelly, 

in combination with the passion fruit albedo, apple and mango, separately, with the 

incorporation of mint. Three formulations were elaborated with (F1): 36.34% aqueous extract 

of cajarana - EAC; 36.34% aqueous extract of yellow passion fruit -EAMA; (F2): 36.34% 
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aqueous extract of cajarana - EAC; 36.34% aqueous extract of gala apple - EAMG; (F3): 

36.34% aqueous extract of cajarana - EAC; 36.34% aqueous extract of mango Tommy - 

AAMT, and for all formulations was used 27.25% refined white sugar, 0.003% xanthan gum 

and 0.06% fresh mint. The obtained products were evaluated for pH, soluble solids content 

(ºBrix), total acidity, humidity and dry matter, as well as submitted to preference and 

acceptance tests. In general, the jellies had pH values around 2.62, total acidity between 1.16 

and 1.24%, in citric acid, soluble solids reached 65.2% (F1) 68.4 % (F2) and 56.0% (F3). 

Humidity ranged from 18.71% to 17.74%. Among the obtained jellies, the product consisting 

of aqueous extract of cajarana in combination with aqueous extract of gala-EAMG apple 

obtained greater acceptability. 

KEYWORDS: Jelly. Cajarana. Physicochemical parameters. Sensory attributes. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A região do Nordeste brasileiro, apesar das restrições hídricas, se destaca como uma 

grande produtora de frutos tropicais nativos. A fruticultura dessa região constitui-se como 

uma atividade econômica bastante promissora, devido às características exóticas de seus 

frutos e à sua diversificação (VIDAL; XIMENES, 2016). Dentre a diversidade de frutas está 

à cajarana, que é explorado de forma extrativista e constitui fonte de renda para pequenos 

produtores. 

Paralelo a isso, também há um alto número de perdas pós-colheita. Benetínez (2016) 

relata que cerca de metade da produção é desperdiçada anualmente, tornando-se um desafio 

para alcançar a excelência da segurança alimentar, reduzindo a disponibilidade de alimentos, 

gerando menos recursos para os produtores e aumentando os preços para os consumidores. 

Portanto, uma das propostas sustentáveis e econômicas para o aproveitamento desses frutos 

é o seu processamento por meio da produção de geleias. 

As geleias de frutas, além de fornecerem vitaminas e sais minerais inerentes às frutas 

usadas na sua preparação, são ricas fontes de energia. Além disso, a incorporação da manga 

e da maçã em geleias, além de contribuir com fonte de fibra solúvel, como a pectina, 

proporcionará maior aporte nutricional. 

Portanto, a elaboração de uma geleia à base de cajarana estimula o desenvolvimento 

do Nordeste brasileiro e serve de renda complementar para produtores que dela se 
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beneficiam. Assim, há a promoção de uma maior sustentabilidade ecológica e a diminuição 

das perdas pós-colheitas (LIMA, 2010). Portanto, o objetivo deste trabalho foi o 

aproveitamento da cajarana cultivada no pomar do IFRN – campus Currais Novos, na 

produção de uma geleia, a partir da obtenção do extrato aquoso do referido fruto, em 

combinação com extrato aquoso originários de maçã gala, mangas Tommy e maracujá 

amarelo, com adição de hortelã como saborizante. Paralelamente, foram avaliadas as 

características físico-químicas e atributos sensoriais das geleias obtidas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A geleia de fruta é o produto obtido pela cocção de frutas inteiras ou em pedaços, 

polpa ou suco de frutas, com açúcar, água, pectina e ácidos à base de suco de frutas livres de 

sólidos em suspensão, que passa pelo processo de geleificação, devido ao equilíbrio entre 

três componentes primordiais: pectina, açúcar e acidez (LIMA, 2010). 

O fruto cajarana (Spondias sp.) ou umbu-cajá é da família Anacardiaceae. É oriundo 

da umbu-cajazeira, uma árvore xerófita frutífera endêmica da Região Nordeste brasileira, 

sendo considerado um híbrido natural entre o umbuzeiro e a cajazeira. Além disso, apresenta 

uma alta aceitabilidade, sendo utilizado na fabricação de diversos produtos (LIMA, 2002). 

A manga e a maçã em geleia de fruta, além de contribuir com fonte de pectina, que 

de acordo com Gava (2009) é um componente essencial à formação do gel, agrega 

componentes nutricionais, como os carboidratos, carotenóides, as vitaminas A e C, e diversos 

minerais (LACHAMAN, 2014). 

A hortelã (Mentha arvensis) é uma planta que possui vários efeitos medicinais, como 

também benefícios nutricionais e alta composição nutritiva, contendo vitaminas e sais 

minerais que auxiliam na digestão e absorção dos alimentos (CHAVES, 2015). 

3 METODOLOGIA  

A geleia foi produzida no Laboratório de Frutas e Hortaliças do Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos. Inicialmente, os frutos foram sanitizados e 

377 



 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

posteriormente submetidos a cocção, separadamente, utilizando-se a proporção 1:1, fruto e 

água, por 30 minutos, seguida de filtração para eliminar sólidos em suspensão. 

Com isso, foram elaboradas três formulações de geleias diferindo-se quanto ao 

extrato aquoso utilizado. Para todas as formulações, utilizou-se 36,34% extrato aquoso de 

cajarana, 36,34% do extrato aquoso de maracujá amarelo, maçã gala e manga Tommy, 

separadamente, 27,25% de açúcar refinado, 0,003% de goma xantana e 0,06% de hortelã. 

Posteriormente, realizou-se homogeneização dos ingredientes e cocção em tacho abertos, 

com agitação manual, com tempo de 45 minutos. 

Foram realizadas análises de sólidos solúveis (ºBrix), utilizando-se refratômetro de 

bancada da marca RTA-100. Também foram obtidos valores de pH, pelo pHmetro de bancada 

da marca Orion Star A215, acidez total por titulação com NaOH 0,1N, sólidos totais e 

umidade, seguindo as normas analíticas do Instituto Adolfo Lutz (2008). 

Participaram do teste sensorial 49 provadores não treinados, sendo submetidos a um 

teste de preferência, conforme metodologia citada por Palermo (2015). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1 Análises físico-químicas 

Os dados referentes às características físico-químicas das geleias obtidas encontram-

se na Tabela 1.  

Tabela 1: Valores médios e desvio padrão dos parâmetros físico-químicos das geleias obtidas 

a partir do extrato aquoso de cajarana (EAC), em combinação com o extrato aquoso do 

maracujá amarelo (EAMA), extrato aquoso da maçã gala (EAMG), extrato aquoso de manga 

Tommy (EAMT) separadamente. 

Parâmetros 

físico-químicos 
F1 F2 F3 

Sólidos solúveis 

(ºBrix) 
65,20 68,40 56,00 

pH 2,63 2,62 2,65 

Sólidos totais (%) 80,49±0,67 75,26±3,79 81,49±1,16 
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Umidade (%) 19,51±0,55 24,74±3,09 18,71±0,94 

Acidez Total (% 

ácido cítrico) 
1,16 ±0,66 1,24±0,14 1,24±0,02 

(F1): 36,34% EAC, 36,34% EAMA, 27,25% do açúcar branco refinado, 0,003% de goma xantana e 0,06% de 

hortelã. (F2): 36,34% EAC, 36,34% EAMG, 27,25% do açúcar branco refinado, 0,003% de goma xantana e 

0,06% de hortelã. (F3): 36,34% EAC, 36,34% EAMT, 27,25% do açúcar branco refinado, 0,003% de goma 

xantana e 0,06% de hortelã. 

Os resultados obtidos e presentados na Tabela 1 foram comparados a Legislação 

vigente (BRASIL, 1978) e Torrezan (1998). Constatou-se que a geleia resultante da 

formulação 1, contendo extrato aquoso de manga Tommy (F3) estava fora do padrão para os 

teores de sólidos solúveis (ºBrix), pois essa obteve o valor de 56,0%, uma vez que é inferior 

ao estabelecido por Torrezan (1998), que é de, no mínimo, 65,0% (ºBrix). Paralelo a isso, 

quanto ao pH, todos os valores médios constatados para as geleis 2,63 (F1); 2,62 (F2) e 2,65 

(F3) se apresentam fora do pH ótimo, valores entre 3,0 a 3,2 (TORREZAN, 1998). Também, 

quanto à acidez total, as geleias elaboradas obtiveram valores situados em torno de 1,16% a 

1,25%, acima do recomendo na literatura, valores compreendidos entre 0,5 e 0,8% 

(TORREZAN, 1998). É provável que a acidez elevada da cajarana de 1,13% tenha 

contribuído para os resultados obtidos.  

4.2 Análise sensorial 

 

O questionário foi aplicado para 49 provadores não treinados com faixa etária a partir 

de 15 anos, de ambos os sexos, incluindo alunos, servidores e professores do IFRN – Campus 

Currais Novos.  

A partir dos resultados obtidos, através do julgamento dos 49 provadores, foi 

constatado que a geleia contendo extrato aquoso de cajarana em combinação com o extrato 

aquoso originário da maçã gala teve maior aceitação, onde 23 provadores, que corresponde 

a 46,94%, relataram a preferência pelo produto. Quanto às demais amostras, a que obteve a 

menor aceitação foi a de maracujá amarelo, uma vez que somente 11 provadores, que 

correspondem a 22,45%, relataram a preferência pela amostra que contém maracujá. Assim, 

têm-se indicativo de que a incorporação do extrato aquoso de maçã e extrato aquoso da 

manga influenciou de modo positivo na aceitação das geleias. Ademais, as geleias que 
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combinam duas ou mais frutas possibilitam a obtenção de um produto com maior fonte de 

fibra, valor nutricional e propriedades sensoriais agradáveis. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a geleia obtida a partir do extrato aquoso de cajarana, em combinação 

com o extrato aquoso de maçã gala (F2) obteve maior aceitação sensorial. Já a combinação 

do extrato aquoso de cajarana com extrato aquoso originário do maracujá amarelo (F1) 

resultou em menor aceitação sensorial. Diante disso, a utilização do extrato aquoso de 

cajarana em combinação com o extrato aquoso originário do maracujá amarelo, bem como 

da manga requerem ajustes das formulações na tentativa de obter geleias com melhores 

atributos sensoriais. 

Sendo a cajarana uma fruta abundante no semiárido da região Nordeste, muito 

apreciada pelo sabor e aroma agradáveis e, ainda, pouco explorada na fabricação de geleia, 

outros estudos estão sendo desenvolvidos e as formulações sendo ajustadas na tentativa de 

obtenção de produtos de caráter inovador. Paralelamente, almeja-se a obtenção de uma 

tecnologia simples, de modo que permita o maior aproveitamento e a diminuição das perdas 

pós-colheita da cajarana, a geração de uma fonte de renda extra para pequenos produtores, 

contribuir para a economia da região e com a sustentabilidade, pois a geleia pode ser 

produzida artesanalmente para auxiliar na renda de muitas famílias. 
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ELABORAÇÃO DE BOLO DE FARINHA DE CASCA DE PITAIA 

VERMELHA (Hylocereus polyrhizus) 

 

RESUMO 

As indústrias de polpas e bebidas geram resíduos que, normalmente, são descartados e 

não reutilizados. Todavia, esses resíduos podem ser reaproveitados para o desenvolvimento de 

novos produtos. Dessa forma, o presente trabalho teve como objetivo avaliar o uso da farinha 

da casca de Pitaia, que é um fruto tropical de aparência exótica e de sabor doce e suave, como 

substituto da farinha tradicional em bolos. Para produção do bolo, foi obtida a farinha através 

da secagem das cascas em estufa a 65 °C por 24 horas, sendo posteriormente moídas em um 

moinho de grãos. Assim, a massa do bolo foi preparada a base de ovos, farinha da casca de 

Pitaia, farinha de trigo, leite, açúcar e margarina, e levada ao forno a 180ºC por 40 minutos. 

Nos resultados, espera-se que o bolo elaborado a partir da farinha da casca de Pitaia possa 

apresentar as características nutricionais e sensoriais que são desejáveis para o produto. 

PALAVRAS-CHAVE: Pitaia. Resíduos. Bolo. 

ABSTRACT 

The pulp and beverage industries generate waste that is usually discarded and not 

reused. However, this waste can be reused for the development of new products. Thus, the 

present work aimed to evaluate the use of Pitaia peel flour, which is a tropical fruit with an 

exotic appearance and a sweet and mild flavor, as a substitute for traditional cake flour. For 

cake production, flour was obtained by drying the hulls in an oven at 65 ° C for 24 hours and 

then ground in a grain mill. So, the cake batter was prepared from eggs, Pitaia shell flour, wheat 

flour, milk, sugar and margarine, and baked at 180ºC for 40 minutes. In the results, it is 

expected that the cake made from the flour of Pitaia peel can have the nutritional and sensory 

characteristics that are desirable for the product. 

KEYWORDS: Dragon Fruit. Waste. Cake. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O Brasil, por ter grande ênfase no setor agrícola, é um dos países que mais produz 

resíduos agroindustriais. Essa realidade é mais perceptível no processamento de frutas, em 

que subprodutos como cascas, sementes e bagaços são gerados e tornam-se, ao longo dos 

processos, descartes no ambiente, sem perspectiva de outro destino. Em contrapartida, esses 

resíduos podem ser reutilizados para o desenvolvimento de novos produtos (INFANTE et al., 

2013). 

A Pitaia, fruto tropical e de aparência exótica, vem recebendo espaço na atividade 

agrícola do país em razão do grande destaque no setor alimentício e comercial, sendo sua 

casca, resíduo da indústria de polpas e bebidas. Esse subproduto tem grande potencial, 

podendo ser utilizada como substituta parcial da gordura, na forma de pó ou farinha para 

produção de biscoitos e produtos semelhantes, além de apresentar propriedades nutricionais 

benéficas a saúde humana (NUNES, 2014; ZANCHET, 2017). 

Em decorrência do reaproveitamento desse resíduo, a farinha de casca de Pitaia surge 

como alternativa para substituição da farinha tradicional na elaboração de bolos. Sendo assim, 

sua utilização permite uma redução na quantidade de gordura e aumento do valor nutricional 

no produto final (ZANCHET, 2017). Por conseguinte, a conversão da casca em um 

ingrediente facilmente manipulável, como sua forma em pó, é favoravelmente aceita, visto 

que subprodutos como esse, apresentam alto valor agregado e podem contribuir 

sustentavelmente na formulação de novos produtos (BAKAR et al., 2013). 

Dessa forma, este trabalho tem como objetivo principal a produção de uma farinha da 

casca da Pitaia Vermelha (Hylocereus polyrhizus), bem como avaliar seu uso como substituta 

parcial ou total da farinha tradicional em produtos de panificação, em especial, os bolos, 

através da análise de suas características sensoriais e físico-químicas, bem como, atribuir valor 

à casca da Pitaia, uma vez que, muitas vezes, essa é tida como descartável em detrimento de 

sua polpa. 
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2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A pitaia pertence ao grupo de frutíferas tropicais, cujas principais características são 

aparência exótica, sabor doce e suave e alto valor nutricional e funcional (LIMA et al., 2013). 

Segundo Tenore et al. (2012), cerca 33% do peso do total da pitaia equivale a casca, a qual é 

descartada no processamento em indústrias de produção de bebidas e polpas. Entretanto, tal 

descarte além de causar problemas ambientais, representa o desperdício de um subproduto 

caracterizado como fonte de fibras insolúveis e solúveis (JAMILAH et al., 2011). Destarte, 

uma alternativa para o reaproveitamento desses resíduos é na forma de farinha, podendo ser 

inserida em produtos como bolos, substituindo a farinha tradicional, açúcar e gordura 

(GALANAKIS, 2012). 

Ademais, a demanda por alimentos benéficos a saúde humana cresce mundialmente, 

em razão do aumento nos índices de inúmeras doenças crônicas, como a obesidade. Assim, a 

substituição da farinha tradicional por farinhas produzidas a partir de resíduos de frutas, 

permite a elaboração de produtos com menor teor calórico e rico em antioxidantes e outros 

constituintes importantes à alimentação humana, possibilitando aos consumidores o acesso a 

alimentos cada vez mais saudáveis (GUIMARÃES et al., 2009). 

 
3 METODOLOGIA 

 
A farinha da casca da Pitaia foi elaborada no Laboratório de Frutas e Hortaliças do 

IFRN - Campus Currais Novos, a partir de Pitaias que foram adquiridas no mercado local de 

Limoeiro do Norte (CE). Tendo os frutos passado por dissociação das polpas de suas cascas, 

as últimas foram secas em estufa de secagem a 65°C por 24 horas, sendo posteriormente 

moídas em um moinho de grãos até a obtenção de uma farinha homogênea. 

A partir disso, o bolo foi desenvolvido utilizando ingredientes convencionais de um 

bolo, tendo 100g de farinha de Pitaia e 300g de farinha de trigo com fermento. A massa foi 

homogeneizada, tendo ao fim do preparo, sido levada ao forno a 180ºC por 40 minutos. Desse 

modo, pretende-se por meio de analises físico-químicas e sensoriais, 
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avaliar essa farinha como substituta da farinha tradicional em produtos dessa natureza, bem 

como, atribuir valor à casca da Pitaia. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
A partir da farinha da casca da Pitaia, foi possível perceber que a pectina - presente na 

estrutura da casca - foi um limitante para a textura do bolo, de forma que o produto final 

tornou-se mais rígido do que o convencionado, com uma coloração rosa-vermelha 

proveniente da casca, apesar do rendimento da farinha ter sido baixo. 

Ainda assim, com o andamento do trabalho, pretende-se elaborar mais produtos a 

partir desses resíduos da Pitaia, como em cookies, geleias e pães, que atendam à Legislação 

vigente, assim como às exigências sensoriais dos consumidores. Ademais, o projeto ainda 

deseja avaliar a influência da substituição parcial da farinha tradicional pela farinha de casca 

de Pitaia nas características físico-químicas do bolo, tendo em vista a esperada redução nos 

índices calóricos, a alteração na coloração e composição do produto final, levando-se em conta 

as concentrações diferentes de cada ingrediente. 

Outrossim, o uso de resíduos deve possibilitar a redução do desperdício de matéria-

prima e sabendo que a Pitaia apresenta um elevado teor de fibras e baixos índices calóricos, o 

produto final pode atender tanto o apelo sustentável como nutricional que esses alimentos 

suscitam. Ademais, pretende-se prosseguir com a pesquisa por meio da oferta de oficinas de 

preparo de bolo a partir da farinha da casca de Pitaia em comunidades, fomentando o 

interesse em produtos com essas características e também a geração de renda, pois sabendo 

que a produção de Pitaia no Brasil chega a, aproximadamente, 1.53 toneladas (BRASIL, 

2017), o acesso a essa matéria-prima pode chegar a todos os públicos, seja com a fruta in 

natura ou com a utilização dos seus resíduos. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Dessa forma, a proposta de elaboração do bolo de farinha da casca de Pitaia, na 

perspectiva de uso dos resíduos alimentícios de forma sustentável, apresenta-se como uma 

possibilidade viável para a redução no desperdício da indústria, como também compreende-se 

que a procura por novas alternativas para a utilização desses resíduos permite o aumento da 

diversidade de produtos ofertados pelo mercado, possibilitando também a agregação de valor 
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a matéria-prima que seria descartada. 

Por esta razão, podemos afirmar que o bolo produzido utilizando a farinha de casca de 

Pitaia possui características que o consolidam como um produto com potencial sensorial e 

econômico por sua simplicidade de fabricação. Logo, é indubitável o potencial desse 

subproduto no desenvolvimento de novos gêneros alimentícios, com maior valor agregado, 

como também, a abertura de ramos de pesquisa voltados para a utilização a farinha da casca 

de Pitaia para inúmeras finalidades na indústria. 

Sugere-se o estudo de novos produtos à base da casca da Pitaia (Hylocereus 

polyrhizus) considerando o alto de agentes ligantes (pectina) e fibras, levando-se em conta a 

redução dos resíduos orgânicos gerados pelas indústrias processadoras de frutas. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Agrárias 

RESUMO 

Grande parte da população adulta mundial estima-se pertencer a um grupo que manifesta sinais 

e sintomas de má digestão da lactose. A partir daí tem-se a necessidade da elaboração de novos 

produtos, para atender essa demanda. A intolerância à lactose afeta 75 % da população global, 

e as pessoas atingidas tem uma incapacidade de digerir à lactose. A partir desse contexto, 

objetiva-se no presente trabalho elaborar um doce sem lactose com adição de maracujá 

agroecológico direcionado aos indivíduos com intolerância à lactose do leite, além de avaliar 

as características sensoriais e físico-químicas do produto.  Foram produzidas duas formulações 

de doce de leite para verificar a eficiência da prozyn lactase, como teste. Uma formulação sem 

adição dessa enzima (F1) e outra com adição da prozyn lactase (F2). Em seguida foi realizada 

a análise para determinação da eficiência da enzima prozyn lactase, utilizando o método Lane-

Eynon. Os resultados foram tabulados no programa Excel 2010. As Formulações F1 e F2 

obtiveram média de porcentagem de lactose respectivamente de 11,7% e 10,7%. Observou-se 

que, a utilização da prozyn lactase não teve eficiência. Então serão realizados novos 

experimentos utilizando novas enzimas e também serão realizados novos testes utilizando a 

polpa do maracujá agroecológico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Doce de leite. Intolerância à lactose. Maracujá agroecológico. 
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ABSTRACT  

Much of the world's adult population estimates that they belong to a group that 

shows signs and symptoms of lactose digestion. From then on, it is necessary to create 

new products to meet this demand. Lactose intolerance affects 75% of the global 

population, and affected people have an inability to digest lactose. From this context, the 

objective of the present work is to elaborate a lactose-free candy with the addition of agro-

ecological passion fruit directed to individuals with milk lactose intolerance, besides 

evaluating the sensory and physicochemical characteristics of the product. Two dulce de 

leche formulations were produced to verify the efficiency of prozyn lactase as a test. One 

formulation without addition of this enzyme (F1) and another with addition of prozyn 

lactase (F2). Then the analysis was performed to determine the efficiency of the enzyme 

prozyn lactase, using the Lane-Eynon method. The results were tabulated in the Excel 

2010 program. Formulations F1 and F2 obtained an average lactose percentage of 11.7% 

and 10.7%, respectively. It was observed that the use of prozyn lactase was not efficient. 

Then new experiments will be performed using new enzymes and new tests will be 

performed using the agroecological passion fruit pulp. 

KEYWORDS: Milk sweet. Lactose intolerance. Passion fruit. Agroecological.  

        1 INTRODUÇÃO  

O doce de leite é definido como sendo o produto obtido através da cocção do leite 

adicionado de sacarose, que adquire coloração, textura e sabor característicos em função 

de reações de escurecimento não- enzimático, sendo muito apreciado pelos consumidores 

(ALCÂNTARA et al., 2019). A demanda por produtos sem lactose é impulsionada pela 

alta prevalência da intolerância à lactose e o aumento mundial da incidência de 

intolerâncias alimentares. A indústria de laticínios está lançando continuamente novos 

produtos sem lactose (GARBALLO-RUBIO et al., 2018). 

O doce de leite é um produto de grande aceitação no Brasil, no entanto, uma boa 

parcela da população possui deficiência da enzima lactase, devido a esse fato, a cada dia 

serão necessários estudos no sentido de elaborar produtos com redução parcial ou total  
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da lactose nos produtos lácteos. Estudos realizados no Brasil, utilizando sobrecarga de 

lactose (50 g/dia) em vários indivíduos, apresentaram resultados bastante significantes, 

com 70% deles tendo apresentado diferentes graus de intolerância à lactose, com sintomas 

clínicos característicos de dores abdominais, flatulência e diarreia (VIEIRA et al., 2018). 

O tratamento com lactase não apenas tornará o produto final livre de lactose, mas 

também estimulará a reação de Maillard devido à liberação de galactose. Assim, o 

tratamento com lactase pode melhorar a formação de sabor e cor no processo de produção 

do doce de leite (DEKKER et al., 2019) 

Segundo Araújo (2018) o uso de frutas na elaboração de novos produtos 

alimentícios pode ser incentivado pelo alto valor nutricional de macronutrientes e 

micronutrientes presentes em sua composição, no entanto a produção do maracujá em 

diversos produtos alimentícios traz benefícios para a saúde do consumidor, 

principalmente quando utiliza-se de produtos com produção agroecológico. 

Esse trabalho tem como objetivo elaborar um doce de leite sem lactose com adição 

de maracujá agroecológico. Após a elaboração do produto serão realizados análises 

sensoriais e físico-químicas, além de analisar a aceitabilidade do produto pelos 

consumidores com dieta restrita em lactose. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Estima-se que a produção de doce de leite representa aproximadamente 0,6% da 

quantidade total de produtos em um laticínio. Minas Gerais, responsável por 

aproximadamente 30% da produção nacional de leite, possui o maior parque industrial de 

laticínios do país com 34,4% do total das empresas, detém aproximadamente 50% da 

produção brasileira de doce de leite, destacando-se como o principal produtor brasileiro 

(OLIVEIRA et al., 2017). 

  No Brasil, um estudo mostrou que a prevalência de intolerância a lactose primária 

no adulto, em uma amostra de 567 indivíduos, foi de 57% nos brancos e mulatos, 80% 

nos negros e de 100% nos japoneses (BATISTA et al., 2018). Aproximadamente 70% da 
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população adulta global e 95% da população asiática população tem deficiência de lactase 

e são incapazes de digerir a lactose (GARBALLORUBIO et al., 2018). 

 O fruto do maracujá-amarelo é do tipo baga, de forma oval ou subglobosa, com 

grande variação quanto ao tamanho e a coloração da polpa. É um fruto carnoso, com as 

sementes cobertas pelo arilo (mucilagem), onde se encontra um suco amarelo alaranjado 

muito aromático e bastante nutritivo. O suco possui de 13 a 18% de sólidos solúveis, cujos 

principais componentes são os açúcares (sacarose, glicose e frutose) (SEBRAE, 2015). 

         3 METODOLOGIA  

O projeto foi desenvolvido na Usina de Beneficiamento de Leite e Derivados do 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos, seguindo as boas 

práticas de produção e manipulação de alimentos. Foram produzidas duas formulações 

de doce de leite (Figura 1 e Figura 2), para verificar a eficiência da prozyn lactase. Uma 

formulação sem adição dessa enzima (F1) e outra com adição da prozyn lactase (F2). 

Figura 1 - Fluxograma do doce de leite com lactose (F1). 

 

 

  

 

 

Fonte: Próprios autores. 

 

Figura 2 - Fluxograma do doce de leite sem lactose (F2). 
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Fonte: Próprios autores. 

Em seguida foi realizada a análise para determinação da eficiência da enzima 

prozyn lactase, utilizando o método Lane-Eynon (empregando soluções de fehling) - 

determinação de glicídios redutores em lactose, glicídios não – redutores em sacarose e 

amido (ABREU, 2011). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES

Inicialmente foram produzidas duas formulações de doce de leite para verificar a 

eficiência da prozyn lactase. Uma formulação com adição da prozyn lactase (F1) e outra  

sem adição dessa enzima (F2). 

Na primeira formulação (F1) adicionou-se a enzima prozyn lactase em 50 litros 

de leite cru e deixou-a agir por 30 minutos. Em seguida, adicionou-se 1 g (uma grama) 

de bicarbonato de sódio e um l Kg (um quilo) de açúcar em um tacho aberto de aço 

inoxidável. O bicarbonato de sódio foi para corrigir a taxa de acidez e evitar que o doce 

fique com textura enfarinhada ou talhada, realizando assim a correção da acidez. Na 

segunda formulação (F2), realizou-se o mesmo processo de fabricação da F1, porém sem 

adição da enzima. Os doces de leite foram produzidos em um tacho aberto de aço 

inoxidável por um período de 3 horas sob agitação constante até atingir o ponto desejado. 

Após um mês do seu processo de fabricação foi realizada a análise para verificar a 

eficiência da prozyn lactase no doce de leite sem lactose (DCL) e no doce de leite com 

Lactose (DSL) utilizando o método de Lane-Eynon. Por meio dessa análise foram obtidos 

os seguintes resultados descritos na Tabela 1:  

Tabela 1: Resultados da análise de lactose no DCL e DSL. 

Doce de leite sem adição da prozyn lactase (DCL) 

Média Desvio padrão 
  Coeficiente de variação 

(CV) 

10,7 0,26 2,4 

Doce de leite com adição da prozyn lactase (DSL) 
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Média Desvio padrão Coeficiente de variação (CV) 

11,7 0,65 5,6 

Fonte: Próprios autores. 

 Por meio desses resultados foi possível observar que a prozyn lactase (Tabela 1), 

não teve eficiência na quebra da lactose, fazendo-se necessário realiza-se outros testes 

com novas enzimas, ou mesmo prolongar o tempo dessa enzima para evitar sua atividade 

enzimática nessa amostra em estudo. 

         5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa encontra-se em andamento, os resultados referentes a eficiência da 

prozyn lactase não foram satisfatório nesse primeiro teste, no entanto sabemos que será 

necessário realizarmos novos experimentos utilizando a enzima prozyn lactase com outro 

tempo e temperatura de atividade, além de outras marcas de enzimas lactases 

diferenciadas no mercado. 
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ELABORAÇÃO E ESTUDO DOS PARÂMETROS SENSORIAIS DE 

HIDROMEL TIPO ESPUMANTE  

Alessandra Heloyse da Silva Assis1 e Tayná Emanuelly Salviano da Silva Fernandes 2 

1 e 2 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO   

Diante da forte aceitação dos consumidores e possuindo processamento simples, o hidromel 

vem ganhando cada vez mais visibilidade. Com isso, para atender a diversidade de preferências 

dos consumidores, há uma variedade de técnicas aplicadas na produção. Assim, este projeto 

visa a produção de um hidromel tipo espumante, que constitui em um fermentado de mel de 

abelha comercial, água potável e sais nutrientes, possuindo uma segunda fermentação após a 

etapa de engarrafamento. Com a finalidade de agregar valor ao mel da região Potiguar e obter 

um novo produto a base de hidromel.  

PALAVRAS-CHAVE: Apicultura. Produção.Fermentação alcoólica.      

ABSTRACT  

In the face of strong consumer acceptance and simple processing, mead is increasingly gaining 

visibility. Thus, to meet the diversity of consumer preferences, there are a variety of techniques 

applied in production. Thus, this project aims to produce a sparkling mead, which consists of a 

commercial honey bee fermentation, drinking water and nutrient salts, having a second 

fermentation after the bottling stage. To add value to the Potiguar region honey and get a new 

mead product.  

KEYWORDS: Beekeeping. Production. Alcoholic fermentation.   
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1 INTRODUÇÃO   

Reconhecida como uma das atividades mais antigas do mundo, a apicultura é utilizada 

como principal fonte de renda para diversas famílias devido sua ampla gama de produtos tais 

como o mel, própolis, cera, geleia real, pólen e hidromel (FERRAZ, 2015).   

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), produziu-se no 

Brasil 41,9 mil toneladas de mel em 3.879 municípios, movimentando aproximadamente 513,9 

milhões de reais (IBGE, 2017). Sem dúvidas a apicultura é uma atividade econômica positiva, 

geradora de empregos, fluxo de renda e uma das responsáveis pela fixação do homem no meio 

rural (MILESKI, 2016).  

O semiárido nordestino apresenta uma vegetação que muitas vezes não é propícia para a 

exploração agrícola, porém, sua diversidade de flora consiste em um grande potencial para a 

atividade apícola, uma vez que, mesmo nos períodos mais secos do ano florescem plantas muito 

apreciadas pelas abelhas, produzindo méis de qualidade.  

Apesar de não ser um produto amplamente conhecido no Brasil, talvez por falta de 

conhecimento e/ou estudos para sua obtenção, o hidromel é contemplado na legislação brasileira 

como uma bebida obtida pela fermentação alcoólica de uma solução de mel, água potável e sais 

nutrientes, com teor alcoólico entre 4% e 14% (v/v) a 20º Celsius (BRASIL, 2008).  

Literaturas apontam o hidromel como sendo a bebida mais antiga do mundo consumida 

pelo homem, percursora do vinho e até mesmo da cerveja (PEREIRA, 2008). Na mitologia, era 

enaltecida pelos deuses como fonte de vitalidade, força e sabedoria.  

Já o espumante surgiu nos meados do século XVII, se diferencia das demais bebidas por 

ser resultado de duas fermentações alcoólicas, é denominado segundo a sua forma de 

elaboração.  

Dentro deste contexto, o presente trabalho tem como objetivo elaborar um hidromel tipo 

espumante de forma artesanal, utilizando-se de mel proveniente da região do Seridó Potiguar e 

caracterizando sensorialmente.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   

2.1 Hidromel  

O hidromel é uma bebida fermentada obtida da diluição do mel em água com adição de 

alguns nutrientes e leveduras.   

Segundo o Decreto n. 6871 de 4 de julho de 2009, o hidromel é uma bebida com um 

degrau alcoólico de 4 a 14% em volume (BRASIL, 2009).  As legislações direcionadas a esse 

produto são recentes e remetem ao interesse brasileiro pela padronização do produto.  

 Segundo a sua tecnologia de produção, o hidromel pode ser classificado em seco, 

licoroso, doce e espumoso. Sua elaboração depende do tempo de fermentação, da quantidade 

de mel utilizado e da sua escala alcoólica.  

2.2 Espumante  

O espumante teve seu início na região de Champagne, na França, durante o século XVII, 

e no Brasil teve início com o imigrante italiano Manoel Peterlongo, no interior do Rio Grande 

do Sul, por volta de 1913 (CAMPOS; TELLES, 2017).   

Regulamentado pela PORTARIA N.º 229, DE 25 DE OUTUBRO DE 1988, vinho 

espumante natural é o vinho cujo anidro carbônico resulta-se da própria fermentação alcóolica. 

Os vinhos espumantes são obtidos por meio de uma segunda fermentação gerada em um 

fermentado base, a partir de três tecnologias de produção existentes: “Charmat”, 

“Champenoise” e “Asti” (BRASIL, 1988; TRECENTI, 2016). 

3 METODOLOGIA   

3.1 Elaboração do inóculo  

Inicialmente será preparado um mosto de fermentação com volume total de 2L, com 25°  
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Brix. O preparo do mosto será realizado utilizando mel de abelha comercial, diluído em água 

potável e suplementado com sais nutrientes. O pH será corrigido para 4,0 – 4,5 utilizando 

CaCO3, se necessário.  

A levedura utilizada será a Sacchamoryces cereviseae na forma de fermento biológico 

seco.  

3.2 Fermentação   

A fermentação inicial será conduzida em sistema de anaerobiose a temperatura constante 

de 22°C em estufa tipo B.O.D.  por 7 dias, o processo será acompanhado por meio de avaliação 

de parâmetros cinéticos.  

Posteriormente, para segunda fermentação será adicionada uma solução priming, já com 

o fermentado envasado, com objetivo de fornecer substrato às leveduras para produção de CO2.  

3.3 Análise sensorial  

A avaliação sensorial ocorrerá no Laboratório de Biotecnologia do IFRN – Campus 

Currais Novos, adaptado para a análise sensorial. Serão recrutados de forma aleatória no 

mínimo 50 provadores não treinados. As amostras serão fornecidas geladas, em taças de vidro 

transparente, sendo distribuído um volume máximo de 30 mL.  

Cada amostra será avaliada individualmente por meio de escala hedônica estruturada de 

1 a 9 para os seguintes atributos: aparência, cor, aroma, sabor e avaliação global; sendo 9: gostei 

muitíssimo e 1: desgostei muitíssimo.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

É esperado que ao decorrer do trabalho seja possível elaborar um hidromel tipo 

espumante de forma artesanal, onde suas características sensoriais resulta do tipo de mel 

selecionado e das técnicas utilizadas para obter-se uma bebida suave, pois se o residual de mel 
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for maior, o hidromel ficará com a qualidade esperada, no qual possa atender os parâmetros 

estabelecidos pela legislação brasileira vigente, quanto as exigências sensoriais dos provadores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O sucesso ao final do trabalho caracteriza a possibilidade da inserção de um novo 

produto no setor apícola e no mercado de bebidas alcoólicas. Uma vez que o hidromel tipo 

espumante é de fácil tecnologia de produção, podendo contribuir para a economia, e também 

para os pequenos produtores de mel da região do Seridó. 
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ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS AGRÁRIAS - Ciências e Tecnologia dos Alimentos 

 

RESUMO 
 

O queijo coalho trata-se de produto popular e que faz parte da cultura da Região 

Nordeste; entretanto, não existe padronização do seu processo de elaboração, sendo 

comum o emprego de leite cru, o que coloca em risco a saúde do consumidor. Assim, 

para se obter um produto saudável e de grande valor nutritivo, além da implementação 

de programas de gestão de segurança de alimentos, também pode-se utilizar de métodos 

de conservação como a defumação de queijos que tem efeito bactericida. Com isso o 

objetivo do presente trabalho foi avaliar a estabilidade da defumação líquida no queijo 

coalho, por meio de análises microbiológicas de coliformes totais e termotolerantes, 

contagem de mesófilos aeróbicos e bolores e leveduras, além disso, a caracterização 

físico-química do produto, como a umidade, acidez láctica, gordura, gordura no extrato 

seco, cinzas e proteínas. Os resultados obtidos fora de 63,83% para umidade; 5,4 para 

pH, 2,98% para cinzas; 23% para gordura; 12,45 para gordura no extrato seco; 22,33% 

para proteínas e 0,36% de acidez, alguns dos resultados apresentados não estavam 

dentro dos padrões, como a umidade. Para as análises microbiológicas resultaram em 

ausência de bolores e leveduras; para os mesofilos aeróbicos acima do exigido por lei e 

para os coliformes foram dentro do exigido. Portanto, conclui-se que apesar do produto 

não se apresentar adequado em alguns parâmetros da legislação, o queijo defumado com 

características sensoriais únicas permanece como produto inovador em potencial. 

PALAVRAS-CHAVE: Derivado lácteo. Defumação. Qualidade. 

 
ABSTRACT 

 

The curd cheese is a popular product and is part of the culture of the Northeast Region; 

however, there is no standardization of its elaboration process, with the use of raw milk 

being common, which puts the health of the consumer at risk. Thus, in order to obtain a 

healthy product of great nutritional value, in addition to the implementation of food 

safety management programs, can also be used conservation methods such as the 

process smoking of cheeses that have a bactericidal effect can also be used. Thereby the 

objective of the present work was to evaluate the stability of liquid smoke in curd 

cheese by means of microbiological analyzes of total coliforms, thermotolerant 
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coliforms, count of aerobic mesophiles, molds and yeasts, in addition to the physical- 

chemical characterization of the product, such as moisture, lactic acidity, fat, fat in dry 

extract, ashes and protein. The results obtained were 63.83% for moisture; 5.4 for pH, 

2.98% for ash; 23% for fat; 12.45 for fat in the dry extract; 22.33% for proteins and 

0.36% acidity, some of the results presented were not within the standards, such as 

humidity. Microbiological analyzes resulted in absent molds and yeasts; for the aerobic 

mesophiles above the required by law and for the coliforms were within the required. 

Therefore, it is concluded that although the product is not adequate in some parameters 

of the legislation, smoked cheese with unique sensorial characteristics remains as 

potential innovative product. 

 
KEYWORDS: Dairy Derivative. Smoking. Quality. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
No Brasil, o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Queijos 

(regulamentado pela Portaria 146 de 1996), define o queijo como produto fresco ou 

maturado que se obtém por separação parcial do soro do leite ou leite reconstituído 

(integral, parcial ou totalmente desnatado), ou de soros lácteos coagulados pela ação 

física do coalho, de enzimas específicas, de bactéria específica, de ácidos orgânicos, 

isolados ou combinados, com ou sem agregação de substâncias alimentícias e, ou 

especiarias e, ou condimentos, aditivos especificamente indicados, substâncias 

aromatizantes e matérias corantes (BRASIL, 1996; CAVALCANTE et al., 2007,). 

O queijo coalho trata-se de produto popular e que faz parte da cultura 

da Região Nordeste; entretanto, não existe padronização do seu processo de 

elaboração, sendo comum o emprego de leite cru, o que coloca em risco a 

saúde do consumidor. A maioria dos queijos Coalho é fabricada em pequenas 

fazendas rurais e/ou em pequenas queijarias urbanas ou rurais(MEDEIROS 

JÚNIOR et al., 2019). 

Assim, para se obter um produto saudável e de grande valor nutritivo, 

é necessário que programas de gestão de segurança de alimentos sejam 

implantados. Observando o processo de fermentação, a microbiota dos 

queijos é constituída de microrganismos desejáveis e indesejáveis. A 

presença de indesejáveis, pode ser resultante de contaminações relacionada à 

higiene inadequada (FILHO et al., 2009). 

Visto que, a defumação é um dos processos mais antigos de preservação do 

alimento, aplicar essa técnica em queijos pode ser benéfico, pois, a fumaça apresenta 

efeito bactericida, auxiliando na conservação do produto, além do mais, proporciona 

sabor agradável e marcante, e também a incorporação de cor atraente, melhorando sua 

aparência (NETO et al., 2017). Dessa forma, o objetivo do presente trabalho foi  

elaborar o queijo coalho e aplicar a fumaça líquida para analisar a sua estabilidade por 

meio de análises físico-químicas e microbiológicas. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O queijo coalho é fabricado com massa semicozida e tradicionalmente 

consumido fresco ou maturado, é um alimento tipicamente brasileiro, produzido há mais 

de 150 anos a partir de leite cru ou pasteurizado na região Nordeste. Possui alto valor 

comercial devido à simples tecnologia, alto rendimento e boa aceitação por parte dos 

consumidores, sendo normalmente comercializado após 7 dias de armazenamento a 10 

ºC (CAVALCANTE et al., 2007; SILVA et al., 2010). 

 
Em sua composição o queijo tem muitos nutrientes que possibilitam a 

proliferação de microrganismos, com isso são aplicados alguns métodos de 

conservação, os principais são: a salga que possibilitará a diminuição da 

atividade de água do produto; e a embalagem a vácuo que retira o oxigênio 

quando o queijo é embalado e impede da entrada desse gás para que não 

ocorra reação indesejadas, mas não são únicos, atualmente são utilizados 

outros métodos de conservação como a defumação sendo a mais utilizada a 

quente, mas a aplicação de fumaça líquida se mostra como técnica  

promissora no mercado alimentício, pois não precisa de equipamentos 

específicos, nem profissionais especializados também por ser uma técnica 

que não gera compostos tóxicos e nem produz resíduos (NETO et al., 2017). 

 
A ação de submeter os queijos à defumação não é mais um processo empregado 

somente objetivando a conservação, mas também porque o produto adquire 

características sensoriais específicas de aceitação geral pelos consumidores. A 

defumação de queijos é um benefício a ser destacado, visto que a fumaça tem efeito 

bactericida, auxiliando na preservação do produto, além do que, deixa um sabor 

agradável e marcante, dependendo do tipo de defumação, o produto adere cor atraente, 

melhorando sua aparência. (NETO et al, 2017). 

 

3. METODOLOGIA 

 
Foram elaboradas 3 amostras de queijo coalho defumado com fumaça líquida no 

Centro Tecnológico do Queijo (CTQ), do IFRN Campus Currais Novos – RN, o leite 

usado na produção do queijo foi obtido da Industria de laticínios Sertão Seridó, do 

município de Currais Novos, e os demais ingredientes foram disponibilizados pelo 

Instituto, sendo o sal da marca dumonte, coalho da Vilac Foods, o cloreto da Proregi e a 

fumaça liquida da Adicel. Após a elaboração, os queijos foram armazenados em câmara 

fria a temperatura de 11,2ºC ± 1ºC, onde foram submetidas à análises físico-químicas e 
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microbiológicas sendo essas realizadas após 15 dias de armazenamento. As análises 

físico-químicas foram: umidade, pH, acidez láctica, gordura, gordura no extrato seco, 

cinzas e proteínas, realizadas segundo IAL (2008), menos a análise de acidez que foi 

realizada de acordo com a INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 68 (2006), realizadas em 

triplicata. Já as análises microbiológicas contaram com a verificação de Número Mais 

Provável (NMP) de coliformes totais e termotolerantes, contagem de mesófilo, bolores e 

leveduras. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados obtidos apresentaram valores de 63,83% para umidade (Tabela 1), 

estando em desacordo com Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijo 

Coalho que varia de 36 a 55% (SOUSA et al., 2014). O pH em amostras de queijo 

coalho encontrado por CAVALCANTE et al. (2007) constatou valores variando entre 

5,5 aos 7 dias e 5,3 com 21 dias de maturação, resultado esse similar ao do presente 

estudo. 

BENEVIDES et al. (2018) encontraram, para o queijo coalho industrial, 4,60% de 

cinzas, gordura extrato seco (GES) 48,66%, valores superiores aos apresentados na 

Tabela 1, 2,98% para cinzas, e 12,45% de gordura no extrato seco. LIMA et al. (2016) 

encontraram os valores de 20,04% de proteína em suas análises, resultado similar ao do 

trabalho em questão (22,33%).  

A acidez percentual expressa em ácido lático foi de 0,36% de ácido lático, sendo o 

valor semelhante ao de Vidal (2011) em amostras de queijo industrial que encontrou 

valor de 0,35% em seu resultado.  

Tabela 1 – Análise físico-química do queijo coalho defumado. 

Umidade (%) pH Cinzas (%) Gordura (%) GES (%) Proteína (%) Acidez (%) 
 

63,83 ± 1,25 5,4 2,98± 0,036 23 ± 2 12,45 ± 

1,26 

22,33 0,36 ± 0,03 
 

Fonte: Própria, 2019. Onde: GES = Gordura no Extrato seco. 
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A legislação (RDC no 12, de 2001) não estabelece valores para mesófilos em 

queijo coalho, os resultados encontrados no trabalho (Tabela 2) mostraram variação de 

1,18 a 2,50 x 104 estando em desacordo com Brasil (2001) que permite valores ≤5x103. 

Para bolores e leveduras houve ausência (Tabela 2). A análise de coliformes totais e 

termotolerantes mostraram valores abaixo do que a legislação determina sendo 104 

NMP/g e 5 x 103 NMP/g (BRASIL, 1996). 

 

Tabela 2 – Análise microbiológica do queijo coalho defumado, do queijo coalho não 

defumado e da fumaça armazenados durante 15 dias. 

 

AM QCND QCD 

(Interior) 

QCD 

(Casca) 

FL 

CMA (UFC/g) 2,5 x 104
 1,1 x 104

 1,2 x 104
 Aus 

BL (UFC/g) Aus Aus Aus Aus 

Coli. a 35 ºC NMP/g >1,1 x 103
 2,9 x 102

 1,2 x 102
 Aus 

Coli. a 45 ºC NMP/g >1,1 x 103
 >1,1 x 103

 4,6 x 102
 Aus 

 

 

Fonte: própria, 2019. Onde: AM = Análise microbiológica; QCND=Queijo Coalho não defumado; QCD= 

Queijo Coalho Defumado; FL (Fumaça Líquida); CMA = Contagem de mesófilos aeróbicos; BL = 

Bolores e Leveduras; Coli. = Coliformes; Aus = Ausente; 

 

 

      F   

                 

F 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Por tanto, conclui-se que o queijo coalho defumado elaborado apresenta 

parâmetros físico-químicos similares aos determinados pela legislação como a umidade, 

contagem de bolores, leveduras, coliformes totais e termotolerantes, e aos encontrados 

na literatura como o de pH, cinzas, gordura extrato seco (GES), proteína e acido lático. 

Mostra qualidade microbiológica determinado pela ausência de coliformes totais e 

termotolerantes, além da ausência de colores e leveduras. Logo, apesar do produto não 

se apresentar adequado em alguns parâmetros da legislação, o queijo defumado com 

características sensoriais únicas permanece como produto inovador em potencial. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE PRODUÇÃO DE BIOGÁS 

A PARTIR DO SORO DE QUEIJO PRODUZIDO NO IFRN 

CAMPUS CURRAIS NOVOS 
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1
; Deyse Vitória de Oliveira Pinheiro

2
 e 

Gutto Raffyson Silva de Freitas
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1,2, 3
IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

Este artigo tem como objetivo avaliar o potencial de produção de biogás a partir do soro 

de queijo proveniente do processamento de leite no IFRN Campus Currais Novos, bem 

como a influência do uso de soluções tamponantes (pH 6, pH 7 e pH 8) na otimização 

da produção desse biocombustível. Uma vez que, semanalmente, são processados no 

campus Currais Novos, cerca de 1000 litros de leite, dos quais, aproximadamente, 72% 

se tornarão soro de queijo, subproduto que normalmente é destinado a alimentação 

animal. Logo, a produção de biogás, apresenta-se como uma alternativa para o 

reaproveitamento desse subproduto, bem como a redução dos gastos e do uso de 

combustiveis fosseis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biogás. Soro de queijo. Campus Currais Novos. 

 

ABSTRACT 

This article aims to evaluate the production potential of biogas from whey cheese from 

milk processing at IFRN Campus CurraisNovos, as well as the influence of the use of 

buffer solutions (pH 6, pH 7 e pH 8) in optimization of production of this biofuel. Once 

on weekly are processed about 1000 liters of milk at Campus Currais Novos,of which 

72% will become whey cheese, byproduct normally destined for animal feed. So, the 

biogás production is an alternative to reuse of whey cheese, as well as the reduction of 

expenses and the use of fossil fuels.  

 

KEYWORDS: Biogas. Whey cheese. Campus CurraisNovos. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria de alimentos é caracterizada pela produção de subprodutos com 

elevado conteúdo de material orgânico biodegradável que tanto são fontes de energia, 

quanto fontes de poluição (CHENG, 2007, p. 157). Exemplo disso, na fabricação de 

queijo, aproximadamente 85 a 95% do volume do leite utilizado resultará em soro de 

queijo (BALD et al., 2014, p. 91).        

 No âmbito do IFRN campus Currais Novos, o Centro de Tecnologias do Queijo 

(CTQueijo) é incumbido da produção de queijos, iogurtes, doce de leite, entre outros 

produtos lácteos, e semanalmente processa cerca de 1000 litros de leite, dos quais, 

aproximadamente, 72% se tornarão soro de queijo.    

 Segundo Guimarães et al (2010) o soro de queijo é o subproduto líquido da 

produção de queijo, caracterizando-se como substrato em potencial para uso nas 

indústrias, principalmente, de alimentos e farmacêutica. Entretanto, devido sua 

composição com elevado teor de matéria orgânica, o custo para o tratamento desse 

efluente é alto. Assim, quando o soro não é utilizado na alimentação animal, é 

comumente descartado em rios e mananciais, acarretando graves problemas ambientais. 

 Destarte, o soro de queijo é um substrato relevante para tratamentos, como a 

biodigestão anaeróbia, que em condições específicas pode formar o gás metano e outros 

produtos inorgânicos (RUBBO et al, 2013, p.2). Todavia, o processo de geração desse 

biocombustível é influenciado por diversos fatores, como: Temperatura e o pH.  

 Isto posto, uma das alternativas possíveis para o controle da variação de pH ao 

longo da biodigestão anaeróbia, são as soluções tamponantes, que detêm a propriedade 

de resistir a mudanças no pH.       

 Logo, objetivou-se nesse trabalho avaliar a geração de biogás, a partir do soro de 

queijo proveniente do processamento de leite no CtQueijo do IFRN campus Currais 

Novos, analisando a utilização de soluções tamponantes com pH 6, 7 e 8 na eficiência 

da produção desse biocombustível. 

410 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO      

O biogás é uma mistura gasosa, formada majoritariamente por metano (CH4) e 

gás carbônico (CO2) resultante da biodigestão de biomassa na ausência de oxigênio, 

cuja composição varia conforme o material utilizado na decomposição, as condições do 

processamento e a eficiência do biodigestor. Sendo o metano, o componente de maior 

interesse na mistura, quanto maior seu percentual, maior será o poder calorífico do 

biogás.           

 Ademais, umas das principais vantagens desse biocombustível é que 

diferentemente dos demais, o biogás pode ser obtido a partir de resíduos agrícolas, lixo 

orgânico, excremento de animais e de humanos, ou seja, sua obtenção não é prejudicial 

ao ambiente.     

Todavia, o processo de biodigestão é influenciada por diversos fatores que estão 

associados ao substrato, as condições do processamento e as particularidades do 

biodigestor. Dentre esses, pode-se citar como principais: Temperatura (a faixa de 

temperatura entre 35 e 37°C é ideal, sendo caracterizada pelo aumento na velocidade da 

decomposição da matéria orgânica), pH (Segundo Mazzucchi (1980), a faixa de pH 

indicada para a operação dos biodigestores é entre 6 a 8 sendo o 7 o ideal) e a 

composição do substrato ( de acordo com Prati (2010) a presença de  carbono, 

nitrogênio e sais orgânicos no substrato é essencial para o crescimento dos 

microrganismos responsáveis pela biodigestão).  . 

3 METODOLOGIA 

Como substrato para a biodigestão, será empregado o soro de queijo, 

proveniente do processamento de leite no CtQueijo e como inoculo o adubo orgânico 

oriundo da estufa do IFRN campus Currais Novos, pois conforme o relato de Rubbo et 

al (2013) a proporção de 80% de soro de queijo e 20% de inoculo potencializou a 

produção de biogás.        

 Enquanto isso, para a confecção dos biodigestores de batelada serão utilizadas 

garrafas de polietileno tereftalato (PET) com capacidade útil de 510 mililitro, fechadas 
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com tampa de polietileno, sendo acopladas mangueira de silicone (equipo), responsáveis 

por canalizar o biogás. Outrossim, cada recipiente será abastecido com 200mL de soro 

de queijo, 50 g de adubo orgânico e, no caso dos biodigestores para análise do pH, será 

adicionado 200mL de tampão Britton Robinson (TBR). Logo, serão construídos 4 

biodigestores, sendo um biodigestor controle e três biodigestores com a adição de TBR 

de pH 6, pH 7 e pH 8.        

 Ademais, para analisar a produção de gás dos biodigestores, será empregado o 

cálculo do volume deslocado em uma proveta graduada. Assim, a avaliação dos 

resultados será fundamentada em resultados qualitativos da produção de gás, ou seja, se 

houve ou não a produção de gás. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o andamento da pesquisa pretende-se avaliar o potencial do soro de queijo 

produzido no IFRN campus Currais Novos para a produção de biogás, avaliando em 

especial o impacto das soluções tamponantes. Uma vez que, um dos principais fatores 

de influência na produção do biogás é o pH,  espera-se que os biodigestores  

adicionados de tampão apresentem maior produção do biocombustível.  

Ademais, tendo em vista, que o soro de queijo como subproduto do 

processamento de leite no Centro de Tecnologias do Queijo é comumente destinado a 

alimentação animal, pretende-se propor uma nova alternativa para o seu descarte, 

através da biodigestão.  

Desse modo, a produção de biogás a partir do soro de queijo possibilitará o 

reaproveitamento desse subproduto produzido no IFRN Campus Currais Novos, bem 

como o emprego desse biocombustível na produção de energia elétrica, fornecimento de 

calor e ainda como combustível veicular, consequentemente, reduzindo o consumo de 

combustíveis fosseis no Campus.  

Além disso, a partir da determinação do biodigestor com maior produção de 

biogás adicionado de tampão, pretende-se ampliar a faixa de análise do pH, utilizando 
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tampão com intervalos de 0,5 unidades de pH, a fim de analisar a otimização da 

produção desse biocombustível através do parâmetro pH. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O biogás é uma mistura gasosa gerada a partir da biodigestão de biomassa na 

ausência de oxigênio, a qual pode ser obtida a partir de resíduos agrícolas, lixo 

orgânico, excremento de animais e de humanos, ou seja, sua obtenção não é prejudicial 

ao ambiente. Logo, é uma fonte de energia limpa e, consequentemente, apresenta 

inúmeras formas de reaproveitamento na indústria, como na substituição do uso de 

combustíveis fosseis. 

Portanto, uma vez que semanalmente são processados no IFRN campus Currais 

Novos,cerca de 1000 litros de leite, dos quais, aproximadamente, 72% se tornarão soro 

de queijo, subproduto que apresenta alta concentração de matéria orgânica e, 

normalmente  é destinado a alimentação animal. A produção de biogás, apresenta-se 

como uma alternativa para o reaproveitamento desse subproduto, bem como a redução 

dos gastos e do uso de combustiveis fosseis. Ademais, sendo o biogás uma fonte de 

energia sustentável, além de impactar positivamente o meio ambiente, apresenta baixo 

custo de produção e agrega valor ao processamento de leite no CTQueijo. 
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CURRAIS NOVOS – RN  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A escola desempenha importante papel na 

vida de crianças e adolescentes, 

principalmente na formação dos seus 

hábitos alimentares, visto que é nesse 

ambiente que grande parte destes 

permanecem por expressivo período de 

tempo diário. Portanto, pode-se perceber a 

importância que os serviços de alimentação 

escolares deveriam assumir com os alunos, 

principalmente no que se refere ao 

fornecimento de alimentos e refeições 

adequados do ponto de vista nutricional, 

sanitário e que atendam as normas da 

segurança alimentar buscando evitar a 

contaminação e transmissão de doenças por 

contaminação alimentar. Com isso, este 

trabalho teve como objetivo avaliar as 

condições higiênico-sanitárias da cozinha 

de uma escola pública do município de 

Currais Novos/RN, com posterior 

treinamento dos manipuladores para o 

melhoramento da qualidade e segurança dos 

alimentos servidos. Para a realização do 

trabalho foram feitas pesquisas 

bibliográficas acerca do tema, as suas 

legislações e com posteriores visitas a 

escola para a conferência da problemática, 

com isto foi realizado a aplicação do check 

list conforme estabelecido na legislação 

RDC nº 275/2004 da ANVISA e 

distribuição de cartinhas e cartazes na 

escola. Os resultados obtidos foram 

preocupantes, principalmente em relação a 

higienização das louças e objetos utilizados 

no preparo e armazenamento dos alimentos, 

higiene do âmbito escolar e o fluxo contínuo 

de pessoas dentro da cozinha, além do 

desconhecimento do Manual de Boas 

Práticas de Fabricação (BPF). Contudo, a 

culpabilidade não pode ser direcionada 

somente para as manipuladoras, tendo em 

vista que a instituição e os órgãos 

municipais não oferecem ações continuas 

para a segurança alimentar.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança Alimentar. Merenda Escolar. Boas Práticas. 

Alimentação escolar. 

ABSTRACT 

The School plays an important role in the 

lives of children and teenagers, especially in 

the formation of their eating habits, since it 

is in that environment that most of them 
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remain for a significant period of time daily. 

Therefore, we can see the importance that 

school feeding services should assume with 

the students, especially regarding the 

provision of food and meals that are 

nutritionally, sanitary and that meet the 

food safety norms seeking to avoid 

contamination and transmission of diseases 

by food contamination. Thus, this study 

aimed to evaluate the hygiene and sanitary 

conditions of a kitchen in a public school of 

the town of Currais Novos / RN, with 

subsequent training of handlers to improve 

the quality and safety of the food served. 

For the accomplishment of this work, it was 

made bibliographical researches about the 

subject, its legislations and subsequent 

visits to the school for checking out the 

problematic, along with this, it was 

accomplished the application of checklists 

as established in the legislation RDC 

number 275/2004 of ANVISA and 

distribution of letters and posters over the 

school. The results were worrying, 

especially regarding the manual cleaning of 

dishes and objects used in food preparation, 

food storage, school hygiene and the 

continuous flow of people inside the 

kitchen, in addition to the ignorance of the 

Good Manufacturing Practices Manual 

(GMP). However, the culpability cannot be 

directed only to the food handlers, since that 

the institution and the municipal agencies 

do not offer continuous actions for food 

security. 

 

KEYWORDS: Food Security. School lunch. Good habits. School feeding. 

1 INTRODUÇÃO  

O Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) foi empregado em 1955 e 

assegurado pela Constituição Brasileira de 1988, sendo dirigido pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Ministério da Educação (MEC). Contemplando 

todos os alunos matriculados na rede de educação básica, escolas públicas e filantrópicas, onde 

é diariamente ofertado refeições durante o intervalo das atividades escolares (PNAE, 2015). O 

programa tem como objetivo assegurar as necessidades nutricionais dos alunos durante o 

período escolar e contribuir para uma melhor capacidade e o desenvolvimento da 

aprendizagem.  

A merenda escolar que deve ser ofertada aos alunos durante o período escolar deve 

suprir suas necessidades e ser de boa qualidade, que envolve uma preparação com inúmeros 

cuidados para que o estudante consiga suprir as suas necessidades alimentares e que facilite sua 

aprendizagem. Com isso, a preparação desta merenda depende quase sempre das merendeiras 

responsáveis pelos preparos que deve seguir as normas das Boas Práticas de Fabricação (BPF) 
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e da segurança alimentar que visa diminuir as doenças transmitidas por alimentos e águas 

contaminadas (DTA’s). 

Em virtude dos fatos mencionados esse trabalho tem por objetivo avaliar as condições 

higiênico-sanitárias da cozinha de uma escola pública do município de Currais Novos/RN, com 

posterior treinamento dos manipuladores para o melhoramento da qualidade e segurança dos 

alimentos servidos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Brasil é pioneiro em programas de alimentação escolar, como por exemplo o PNAE 

que oferece alimentação e ações de educação alimentar a estudantes de todas as etapas da 

educação básica pública, entretanto muitas escolas não têm estrutura suficiente para a realização 

deste programa. 

Resultados da OMS mostram que, no mundo, só alguns fatores causam a alta proporção 

de enfermidades transmitidas pelos alimentos. São eles:   

1. Preparação dos alimentos com demasiada antecedência ao seu consumo; 

2. Alimentos preparados que são deixados por muito tempo a temperaturas que 

favorecem proliferação de microrganismos; 3. Cocção insuficiente; 4. Contaminação 

cruzada; 5. Pessoas infectadas, ou colonizadas, que manipulam os alimentos (SILVA 

JUNIOR, 2013, p. 147). 

Muitas crianças fazem apenas uma refeição diária, normalmente é a merenda escolar. A 

conservação adequada dos alimentos e as condições higiênico-sanitários durante o preparo dos 

alimentos é fundamental. Segundo o Ministério da Saúde, de 2006 a 2016, ocorreram 6.632 

surtos de DTA no Brasil, somente no estado do Nordeste houve 19,5%, desses surtos 10,6% 

aconteceram em âmbito escolar. Isso ocorre devido “as crianças estarem mais susceptíveis às 

DTA por terem o sistema imunológico ainda em desenvolvimento, com menos capacidade de 

combater a infecção” (LOPES et. al., 2014, p. 2268). 

3 METODOLOGIA  

Esse trabalho foi desenvolvido através de uma pesquisa bibliográfica por meio de 

leituras feitas por meio de livros, artigos científicos, estudos das Leis (RDC) e normativas legais 
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acerca das Boas Práticas de Fabricação (BPF) e dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 

com o objetivo de ter um embasamento conceitual e técnico sobre a problemática em estudo. 

O presente trabalho é um estudo de caso, o qual “seus resultados, de modo geral, são 

apresentados em aberto, ou seja, na condição de hipóteses, não de conclusão” (GIL, 2010, p. 

37). A partir de visitas realizadas à instituição foram avaliadas as condições higiênico-

sanitárias, as práticas de manipulação alimentar e aplicação de check list, baseados na legislação 

específica RDC nº 275/2004 da ANVISA. Após a aplicação foi calculado o percentual de 

conformidade geral: I (acima de 75% de adequação), II (entre 50 e 75% de adequação) e III 

(abaixo de 50% de adequação) conforme critério estabelecido na RDC nº 275/2004. 

 Com base nas normas da RDC nº 216 da ANVISA (2004), será elaborada uma oficina 

de boas práticas para os funcionários com o intuito de melhorar as condições higiênico-sanitária 

da mesma, e posteriormente, entregue manuais de boas práticas e cartazes.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A unidade de ensino escolhida para a realização da avalição das condições higiênico-

sanitárias foi a Escola Municipal Nossa Senhora que está localizada no município de Currais 

Novos – RN, fundada no ano de 1943 dispondo de ensino fundamental do 1° ao 9° ano, tendo 

no total dois turnos, matutino e vespertino com 524 alunos atendidos diariamente.  

A aplicação do check list foi realizada nos dias 20 e 23 de novembro de 2018 onde foi 

observado as conformidades e não conformidades que a cozinha apresentava, assim como os 

itens que precisavam ser reparados ou até mesmo trocados. Foi detectado inúmeras 

irregularidades como a não utilização de Equipamento de Proteção Individual (EPI) e de 

vestuário específico que acarreta contaminações para os alimentos que estão sendo preparados. 

A produção dos alimentos na escola é bastante irregular, não apresentando uma 

fiscalização por órgãos superiores e apresentando falta de informações para as cozinheiras. 

Além, do fluxo contínuo de pessoas durante a produção dentro da cozinha da escola que pode 

ocasionar uma contaminação cruzada.  

Como mostra no Gráfico 3-1, foi notado que as cozinheiras não tinham conhecimento 

do Manual de Boas Práticas de Fabricação e que o programa que oferta estes conhecimentos só 
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acontece uma vez ao ano e não é suficiente. Já no Gráfico 3-2, pode – se perceber que a escola 

apresenta prévios conhecimentos sobre os Procedimentos Operacionais Padrão (POP), porém 

não são muito bem executados. 

Gráfico 3.1 - Conhecimento do manual de boas práticas de fabricação; 3.2 - Conhecimento 

dos Procedimentos Operacionais Padrão. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

O grau de risco sanitário encontrado ao conhecimento do manual de boas práticas 

contatou - se que as manipuladoras não tinham conhecimento do manual e em relação aos 

Procedimentos Operacionais Padrão (POP), pois, 43% dos requisitos do check list não se 

aplicavam, apenas 14% se aplicavam e 43% não se aplicavam. 

Portanto, após a aplicação do check list foi calculado o percentual de conformidade 

geral, onde das 158 questões do check list foi encontrado 33 respostas “SIM”, com isso foi 

classificado no grupo III (abaixo de 50% de adequação), conforme critério estabelecido na RDC 

nº 275/2004, pois foi detectado um alto índice de irregularidades. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os dados obtidos com a aplicação do check list demostraram grandes deficiências na 

cozinha da Escola Municipal Nossa Senhora, principalmente relacionadas ao armazenamento 

das matérias primas, abastecimento de água, aos vestuários e hábitos higiênicos dos 

manipuladores dos alimentos. 

0%

100%

0%

3.1

SIM NÃO NÃO SE APLICA

14%

43%

43%

3.2

SIM NÃO NÃO SE APLICA
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No entanto, o conhecimento está em constante mudanças e se faz necessário a 

atualização dos conhecimentos constantemente e é perceptível a falta de atualização desses 

conhecimentos para as cozinheiras. Então é importante que a instituição de ensino ofereça 

meios adequados para a promoção da segurança alimentar através das palestras de capacitação 

evitando assim futuras doenças transmitidas por meio dos alimentos para os alunos. 

Dessa forma, é nítido que há necessidade de haver diálogos entre os manipuladores dos 

alimentos e o corpo da instituição de ensino para que possam disseminar os conhecimentos e 

manter uma segurança alimentar com base nas normas de Boas Práticas de Fabricação (BPF), 

assim, todos fazem sua parte e a segurança dos alimentos produzidos são assegurados evitando 

os focos de doenças causados por meio dos alimentos.  
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO DOCE DE PALMA 

FORRAGEIRA ORELHA DE ELEFANTE MEXICANA (Opuntia tuna (L.) 

Mill) CREMOSO COM PEDAÇOS  

Jôyce Liana da Silva Almeida¹; Ana Teresa da Silva Dantas²; Ítala Viviane Ubaldo Mesquita Veras³ 

1,2,3 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias – Ciências e Tecnologia dos Alimentos  

RESUMO 

Objetiva-se a elaboração de um doce cremoso com pedaços proveniente da Palma 

Forrageira Orelha de Elefante Mexicana. O trabalho desenvolveu-se e é aprimorado no 

Laboratório de Frutas do campus IFRN/Currais Novos, sendo a matéria-prima principal 

um vegetal abundante na região do Nordeste brasileiro, e o “doce”, que representa uma 

sobremesa arraigada na cultura local. As técnicas utilizadas na produção da polpa visaram 

a eliminação da viscosidade natural da espécie e o benefício do produto final, 

correlacionadas com a análise sensorial e de estabilidade microbiológica durante o 

armazenamento. Obtendo-se, por fim, um produto com índice de aceitação de 83% e 

intenção de compra correspondendo a 88,6% dos votos, demonstrando o grande potencial 

de fonte de renda para as produções familiares. 

PALAVRAS-CHAVE: Nordeste brasileiro; Estabilidade microbiológica; Fonte de 

renda; Produções familiares.  

ABSTRACT 

Aiming at the elaboration of a creamy sweet with pieces coming from the foraging palm 

of the Mexican elephant ear. The work is developed and improved at the IFRN / Currais 

Novos campus Fruit Laboratory, being the the main raw material used is an abundant 

vegetable in the Northeastern Brazil, , and the “sweet”, a dessert rooted in local culture. 

The techniques used in pulp production aimed at eliminating the natural viscosity of the 

species and the benefit of the final product, correlated with sensory analysis and 

microbiological stability during storage. Finally, a product with an acceptance rate of 83% 

and purchase intention corresponding to 88.6% of the votes, demonstrating the great 

potential source of income for family productions. 

KEYWORDS: Northeastern Brazil; Microbiological stability; Income source; Family 

Production.
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1 INTRODUÇÃO  

O Nordeste Brasileiro é uma região que se estende por cerca de 982.563,3 km² do 

território nacional, que abriga um terço da população rural do país, consoante dados de 

Tarja et al. (2018) apresenta-se, ainda como maior área de plantação de palma forrageira 

do mundo, segundo Lopes (2012). Apesar de originária do México, a palma se adaptou 

muito bem ao clima do semiárido nordestino e encontra-se inserida em diversos estados, 

contudo, essa cultura é explorada, em sua maioria, apenas para forragem e ração animal, 

entrando na classificação das plantas alimentícias não convencionas (PANC’s) por 

apresentar ainda um consumo pouco difundido na alimentação humana.  

Diversos autores como Lopes (2012), Menezes, Simões e Sampaio (2005), 

Guedes et al. (2004) e Suassuna (2004) apontam que a composição química e nutricional 

do broto de palma forrageira é superior ou comparável à de outros vegetais como a couve-

flor, espinafre, chuchu, pimentão, dentre outros, apresentando valores significativos de 

vitamina A e dispondo de um elevado conteúdo mineral.  

 Com base nesse contexto, o presente estudo visa a elaboração, avaliação de 

estabilidade microbiológica durante o armazenamento e análise sensorial, de um doce em 

pasta cremoso com pedaços, associado à palma forrageira, uma matéria-prima abundante 

na região, visando a agregação de valor à espécie e uma possível fonte de renda 

complementar para os agricultores da região.    

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A Organização das Nações Unida para Alimentação e Agricultura, reconhece o 

potencial e a importância da palma forrageira na contribuição com o desenvolvimento das 

regiões áridas e semiáridas através da exploração econômica das espécies, com 

consequências excelentes para o meio ambiente e para segurança alimentar, segundo a 

FAO (2001).  A cultivar Orelha de Elefante Mexicana, consoante Vasconcelos et al. 
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(2009, apud. ROCHA, 2012, p.24) é um clone importado do México e da África, 

apresentando a vantagem de ser resistente à cochonilha do carmim e ser menos exigente 

em fertilidade do solo. 

Ainda convém lembrar que em muitos países a mesma é aproveitada para vários fins, 

como na alimentação humana, na indústria de cosméticos e medicamentos, produção de 

corantes, selos, fibras, mucilagens, dentre outros usos nobres. No Brasil, especificamente 

no Sertão baiano e na Chapada Diamantina, o broto de palma já entra na dieta alimentar 

da população a ponto de estar sendo empacotada e vendida nas feiras livres da região 

(GUEDES et al., 2004). Várias receitas de pratos com sabores regionais utilizando a 

palma foram elaboradas por Guedes et al. (2004). Tais iniciativas devem assumir papel 

fundamental nos programas sociais, na expectativa de reduzir a fome e minimizar as 

deficiências nutricionais da população, principalmente pelo seu alto conteúdo de vitamina 

A, um nutriente reconhecidamente escasso na dieta regional do Nordeste (LOPES, 2012).

  

3 METODOLOGIA  

FORMULAÇÃO E ELABORAÇÃO DO DOCE DE PALMA FORRAGEIRA 

A polpa de palma e o albedo foram elaborados no Laboratório de Frutas do IFRN-

Currais Novos. Sendo utilizado os ingredientes nas seguintes proporções: 951,7g de polpa 

de palma forrageira, 716,6 g de rapadura moída, 317,2g de albedo de maracujá, 47,6 mL 

de sumo de limão. 

O procedimento consiste na junção dos ingredientes supracitados sob agitação 

constante até atingir a consistência adequada para doce cremoso. O doce estará pronto 

quando o °Brix for superior a 55%. Em seguida, deve ser envasado a quente em 

recipientes de vidro que deverão ser invertidos durante 30 minutos. O produto final pode 

ser armazenado a temperatura ambiente de 25ºC ± 2°C ou sob refrigeração com cerca de 

10°C. 

ANÁLISE DE ESTABILIDADE MICROBIOLÓGICA 
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Foram realizadas periodicamente as análises de coliformes a 30ºC (totais) - 45ºC 

(termotolerantes) e análises de bolores e leveduras, baseando-se na metodologia proposta 

por Silva et al. (2010) e nos parâmetros estipulados pela resolução RDC n. 12 da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde – ANVISA (BRASIL, 2001), no 

período de 4,5 meses de armazenamento, tempo conveniente para introdução desse 

produto no mercado. 

ANÁLISE SENSORIAL 

O doce cremoso de palma forrageira com pedaços foi submetido à análise 

sensorial por meio de teste afetivo, acompanhadas pela ficha de avaliação sensorial 

utilizando-se a escala hedônica estruturada de 9 pontos, ancorada pelas notas 1 (desgostei 

muitíssimo) e 9 (gostei muitíssimo) e por copos contendo água mineral, as amostras do 

doce foram servidas em copos descartáveis, contendo 20g da amostra a 15°C ± 2°C, para 

um painel sensorial que  composto por 70 provadores – alunos e servidores do IFRN – 

Campus Currais Novos – não-treinados e não-selecionados, de ambos os sexos e na faixa 

etárias distintas. 

 Na qual avaliou as seguintes características: cor, odor, sabor, consistência, doçura 

e aceitação global, além da análise de intenção de compra e perguntas para avaliar o perfil 

dos provadores, ainda foi calculado o índice de aceitação (IA%) de cada atributo, valendo-

se da equação de Teixeira, Meinert e Barbetta (1987).  

4  RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO: 

Os resultados das análises microbiológicas de estabilidade para presença de 

bolores e leveduras e análise de coliformes totais e termotolerantes no doce de palma 

forrageira orelha de elefante mexicana cremoso com pedaços indicaram que o período de 

135 dias, correspondente a 4,5 meses, ver Figura 1, é conveniente para introdução desse 

produto no mercado sem causar efeitos prejudiciais aos consumidores, pois apresentou-

se isento desses microrganismos. A ausência de coliformes totais e termotolerantes, 

indicam que os procedimentos aplicados à polpa e ao doce durante a manipulação e os 
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tratamentos térmicos foram eficazes na eliminação desses microrganismos, resultando em 

um alimento “seguro”.  

Verificou-se que, em geral, o doce de palma forrageira apresentou uma boa 

aceitação, com 83% na avaliação global do produto, o qual apenas o atributo cor 

apresentou IA% abaixo da média, ver Figura 2, relativo a coloração natural da espécie 

trabalhada, entretanto a intenção de compra correspondendo a 88,6% dos votos, 

demonstrando o grande potencial de inserção desse produto no mercado. 

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em conclusão, ratificou-se que a palma forrageira é uma alternativa rentável para 

os pequenos agricultores da região, cabido à sua adaptabilidade ao clima semiárido do 

Nordeste brasileiro, e um grande potencial de fonte de renda para as produções familiares, 

favorável por suas características nutricionais devido aos seus elementos, como face a 

gama de produtos que podem ser obtidos a partir dessa cultura. Contudo é necessário um 

maior enfoque acerca da utilização da palma forrageira na alimentação humana a fim de 

desmistificar o preconceito arraigado nos conterrâneos e proporcionar aos pesquisadores 

um material atualizado sobre essa espécie, visto que os principais desafios referentes à 

pesquisa deste trabalho deve-se primordialmente à dificuldade de adquirir e transpor 

trabalhos e resultados obtidos da matéria-prima utilizada, principalmente por serem 

estudos realizados em outros países, face às diferenças entre as cultivares. Possibilitando, 

por fim a inclusão dessa espécie no âmbito culinário e acadêmico brasileiro. 

425 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

REFERÊNCIAS 

BRASIL. Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução 

RDC nº 12, 02 de janeiro de 2000. Aprova o regulamento técnico sobre padrões 

microbiológicos para alimentos. Diário Oficial [da] República Federativa do Brasil, 

DF, v.139, n. 7- E, p.45-53, 10 de jan. 2001. Seção 1. Disponível em: 

<portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_12_2001.pdf/15ffddf6-3767-

4527-bfac-740a0400829b> Acesso em: 12 set. 2018. 

 

FAO, Food Agriculture Organization. Cactus (Opuntia spp.) as forage. Fao Plant 

Production and Protection Paper. Mexico: Candelario Mondragon-Jacobo, 2001, n. 169, 

p. 37-49. 

 

GUEDES, C. C.; OLIVEIRA, J. S.; FERNANDES, M. F.; OLIVEIRA, R.; DEIRÓ, T. 

C. B. J.; SOUZA. Broto de palma sabor e nutrição. SEBRAE/PE-FAEPE. RECIFE, 

2004, 48 p. 

 

LOPES, E. B. (Org.). Palma forrageira: Cultivo, uso atual e perspectivas de 

utilização no Semiárido do nordestino. João Pessoa: EMEPA - PB, 2012. 128p. p. 21- 

28.  

 

MENEZES, R. S. C.; SIMÕES, D. A.; SAMPAIO, E. V. S. B. A palma no Nordeste 

do Brasil: conhecimento atual e novas perspectivas de uso. Recife: Ed. Universitária 

da UEPE, 2005. 258p.  

 

ROCHA, J. E. S. Palma forrageira no Nordeste do Brasil: O estado da arte. 

Documento 106: Embrapa Caprinos e Ovinos 1 ed. On-line. Sobral – CE, 2012. 

Disponível em :< 

https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/bitstream/doc/979108/1/DOC106.pdf >. Acesso 

em: 18 set. 2018. 

 

SILVA, N. et al. Manual de métodos de análise microbiológica de alimentos e água. 

4 ed. São Paulo: Varela, 2010. 624p. p. 107-134.  

 

SUASSUNA, P. O. Projeto no tópico brasileiro. In: SEMINÁRIO DE 

TROPICOLOGIA. 2004, Recife. Anais.... Disponível 

em:<WWW.tropicologia.org.br/CONFERENCIA/2004.projetopalma>. Acesso em: 24 

de set. 2018. 

 

TARJA, R. S.; PEREIRA, M. M. D.; BERNARDO, J. M.; BATISTA, A. S. M. As 

potencialidades da palma-forrageira (Opuntia ficus-indica (L.) Mill.) no Nordeste 

do Brasil. [S. l.]: Jardín Botánico, Universidad Nacional Autónoma de México, 2018. 

Disponível em: http://hdl.handle.net/10174/23708. Acesso em: 4 out. 2018. 

 

426 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

TEIXEIRA, E.; MEINERT, E. M.; BARBETTA, P. A. Análise sensorial de 

alimentos. 3 ed. Florianópolis: Editora da UFSC, 1987. 182 p.  

 

427 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

A feira livre é um importante comércio de alimentos em diversas cidades brasileiras, na qual 

expõe de artigos variados. O pescado, por sua vez é um dos alimentos mais procurados neste 

tipo de comércio popular. Porém, as pesquisas voltadas para o consumo de pescado na região 

do Seridó, são escassas. Diante do exposto foi feita uma pesquisa exploratória, através de 

questionários, com consumidores e feirantes, objetivando explorar e explanar sobre consumo e 

comercialização de peixes. Com isto, a preferência de compra de pescado em feiras livres se 

deu devido a facilidade e o preço baixo, 27% e 22%, respectivamente. Quanto aos fatores de 

decisão de compra, destacaram-se: preço, qualidade e valor nutricional. A Tilápia (Oreochromis 

niloticus) foi a espécie de peixe tida como predileta pelos consumidores e, por conseguinte, a 

mais vendida na feira.  A maior procura ocorre no sábado que antecede a Semana Santa 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentos. Comércio.  Consumo. Feira. 

ABSTRACT 

The fair is an important food trade in several Brazilian cities, in which it exhibits various 

articles. Fish, in turn, is one of the most sought after foods in this type of popular trade. 

However, research on fish consumption in the Seridó region is scarce. In view of the above, a 

survey of data was carried out, through questionnaires, with consumers, aiming to explore and 

explain fish consumption and commercialization.  With this, the preference for buying fish in 

open markets was due to ease and the low price, 27% and 22%, respectively. Regarding 

purchasing decision factors, the following stand out: price, quality and nutritional value. Tilapia 

(Oreochromis niloticus) was the kind of fish considered a favorite by consumers and, therefore, 

the most sold at the fair. The highest demand is on the Sabbath of Holy Week 

KEYWORDS: Foods. Trade. Consumption. Market. 
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1 INTRODUÇÃO  

A comercialização de peixe em feiras livres em feiras e mercado público é uma 

atividade que merece atenção, pois no âmbito do comércio varejista, o pescado integra o 

grupo dos alimentos altamente perecíveis e como tal, as ações da vigilância sanitária são 

de extrema importância para a segurança dos consumidores produtos com boa qualidade 

higiênico-sanitária (XAVIER, 2009). 

Uma das principais atividades das cidades do interior é a tradicional feira livre que 

acontece aos sábados. Mais do que uma atividade econômica, é um local de interação 

social, de acordo com o site Lagoa INova. Esta atividade envolve um número significativo 

de pessoas denotando sua importância socioeconômica. Nesta feira acontece a 

comercialização de artigos variados, em especial produtos alimentícios: hortaliças, frutas, 

carnes e pescados. 

Diferente de outras regiões do país, no Semiárido brasileiro, a pesca e 

comercialização de pescados não são tidas como uma atividade principal 

socioeconômica, nem são voltadas pesquisas relativas a este tema, porém o consumo de 

tal alimento é muito apreciado em períodos de Quaresma e Semana Santa, uma tradição 

do Cristianismo apreciada na região. 

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi explorar e explanar sobre consumo e 

comercialização do pescado e a partir disto, verificar a frequência e intensidade da 

procura do mesmo na feira livre de Lagoa Nova/RN no período da Semana Santa, 

analisando os fatores de compra que influenciam os consumidores conforme realidade 

sócio econômica, hábitos e preferências. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

As feiras livres foram criadas para permitir que o produtor rural possa oferecer 

diretamente ao consumidor produtos de sua atividade, sem intermediários, e sem tornar-

se comercialmente profissional (DA SILVA et al., 2007. p.2). Para Araújo et al., (2015), 

a feira livre é um importante comércio de alimentos em diversas cidades brasileiras, como 

acontece em Bragança-PA, pois o comércio de pescado é feito principalmente na feira 

livre e no Mercado Local e a grande comercialização permite a estruturação de uma 

complexa cadeia alimentar que influencia positivamente na atividade pesqueira. 
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Peixes e frutos do mar representam um terço do consumo mundial de proteína1 

sendo que nas últimas quatro décadas o consumo mundial per capita de pescado cresceu 

em média de 9 para 16 kg/ano. Esse aumento foi registrado também no Brasil, onde a 

média de consumo esteve entre 5 e 10 kg/ano, no período de 2001 a 2003 

(VALDIMARSSON, 2005). 

Por outro lado, de acordo com Sartori e Amancio (2012) as pesquisas voltadas a 

importância do consumo de pescado estão mais voltadas para a Região Norte, por 

apresentar condições que favorecem a prática de pesca, como a grande disponibilidade 

desse alimento, consequentemente se tem um elevado consumo. 

3 METODOLOGIA  

Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória que foi realizada na feira livre 

do município de Lagoa Nova – RN – Brasil, que está localizado na microrregião da Serra 

de Santana, estando a 156 km de Natal, capital do estado, tendo em média 15 mil 

habitantes, segundo dados do IBGE 2016.  Na ocasião, foi feita três incursões nos dias 

08, 15, e 22 de Abril de 2017 aos sábados, (antes, durante e depois da “semana santa”, 

respectivamente), no qual, aplicou-se questionários na forma de entrevistas com 

consumidores e os feirantes como um instrumento de coleta de informações. 

Para os consumidores foi utilizado um questionário semiestruturado contendo 15 

questões referentes à dados pessoais, preferências e frequências de consumo relacionadas 

à pescados, espécie preferida, local de compra, motivos que os consome, frequência de ir 

à feira, valor do produto na feira em relação a outros comércios. Já os feirantes, foram 

entrevistados através de questionário semiestruturado com questões sobre: espécies 

comercializadas, estocagem do pescado, hábitos de higiene, tempo de trabalho, maior 

procura do consumidor, espécies mais e menos buscadas pelos clientes, bem como os 

valores destes, origem, forma de acondicionamento e oferta, locais de comercialização, e 

descarte de resíduos. Para isto, a pesquisa constou de 15 consumidores e 4 feirantes 

durante os três dias consecutivos. Utilizou-se programa Excel 2013, para o tratamento e 

análise dados. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Quanto a caracterização dos consumidores entrevistados, na feira-livre de Lagoa 

Nova – RN, a respeito da preferência e frequência de consumo de pescado, 53,3% foram 

do sexo masculino, com idade média de 53 anos, sendo 60% destes com estado civil de 

casados. Com relação à escolaridade, 40% possuíam o ensino fundamental incompleto. 

 A preferência pela carne bovina, em detrimento das demais, é comum no país 

mesmo nas comunidades de pescadores, onde há maior consumo de peixes, (ARAÚJO, 

2015). Fator que justifica 53,3% dos consumidores entrevistados nesta pesquisa optarem 

pela mesma.  

 
Gráfico 1- Motivos da compra do pescado na feira livre. 

 

A preferência do local de compra de peixe foi em feiras livres, por conseguinte, 

os motivos relatados foram de facilidade e preço baixo, 27% e 22%, respectivamente. No 

tocante à frequência com que vai à feira e a periodicidade de consumo de peixe dos 

consumidores correspondeu a 80% e 33% respectivamente. Desta forma, feiras livres são 

vistas tradicionalmente como ponto de venda de alimentos frescos. No caso dos peixes, 

isto pode ser explicado pela ampla preferência por uma das formas de apresentação do 

produto. Bem como, 26,6% os consomem por ser saudável e 26% pelo sabor. 

  
Gráfico 2 -  Espécies de peixe preferidas pelos consumidores. 
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Em termos de produção em aquicultura, a tilápia-do-nilo (Oreochromis niloticus) 

é a principal espécie de peixe criada comercialmente no país (ARAÚJO, 2015), sendo 

que 40% da produção se dá em água doce. Logo, entende-se a preferência dos 

consumidores por esta espécie — a origem dos peixes comercializados é fonte de água 

doce —.  

Os feirantes, por sua vez, quando questionados a qual o maior fluxo de 

consumidores a procura de peixe na feira, 70% correspondeu que a mesma se dá no 

período da semana santa, em especial no sábado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A frequência e intensidade da procura de pescado na feira é maior no sábado que 

antecede a Semana Santa, já durante e após este, há uma menor procura por este produto. 

Os consumidores costumam frequentar as feiras livres principalmente em busca de 

pescados frescos e de boa qualidade por um preço razoável, e os os fatores de decisão de 

compra mais expressivos no presente estudo são preço, qualidade e higiene e consumir 

alimentos que além de saborosos, sejam saudáveis, refletindo assim uma tendência que 

cada vez mais vem ganhando destaque em diversas áreas do mercado consumidor de 

alimentos.  

Constatou-se também que é fundamental importância a utilização de boas práticas de 

manipulação, principalmente em relação a uma gestão que fiscalize a organização das 

feiras e a obediência as normas sanitárias 

 

REFERÊNCIAS 

ARAUJO, D; M; et al. Aspectos de aquisição e consumo de peixes na feira livre de Porto 

Real do Colégio-Alagoas. Boletim do Instituto de Pesca, v. 41, 2015. 

COUTINHO, E; P; et al. Condições de higiene das feiras livres dos municípios de bananeiras, 

solânea e guarabira. X Encontro de Extensão, p. 1-9, 2006.  

DA SILVA, R, R, J; DA SILVA, S, R, D; CIPRIANO, R, J. Desenvolvimento de ações para 

a melhoria da feira livre Alves Rocha. município de Areia, 2007. 

DE OLIVEIRA S, a, G; AMANCIO, R; D;. Pescado: importância nutricional e consumo no 

Brasil. Segurança alimentar e nutricional, v. 19, n. 2, p. 83-93, 2012. 

432 



______. Tag: economia, 2013. Disponível em < 

https://lagoainova.wordpress.com/tag/economia/>. Acesso em: 20 Abr. 2018. 

______. IBGE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 2016. Disponível em < 

http://cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?codmun=240650 >. Acesso em: 20 Abr. 2018.  

SARTORI, AG, O; AMANCIO, R, D. Pescado: importância nutricional e consumo no 

Brasil. Segurança alimentar e nutricional. v. 19, 2012.  

Valdimarsson G. An FAO perspective. In: Ryder, J.; Ababouch, L. (eds.) Fifth World Fish 

Inspection and Quality Control Congress. The Hague, Netherlands, 20–22 October 2003. 

FAO Fisheries Proceedings. Nº. 1. Rome, FAO. 2005. 162p. 

XAVIER, A.Z.P., VIEIRA, G.D.G., RODRIGUES, L.O.M., et al., Condições higiênico-

sanitárias das feiras do município de Governador Valadares, 2009. 95f. Monografia de 

Conclusão do Curso de Nutrição. 

  

ANEXO I – Questionário utilizado na pesquisa 

PESQUISA SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PESCADO EM LAGOA 
NOVA/RN 

NOME DO(A) 
ENTREVISTADO  

QUEST. N° DATA DA 
ENTREVISTA 
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1. SEXO: 

 ( )Masculino (  )Feminino 

2. IDADE:         

 

3. ESTA DO CÍVIL: 

(   )Solteiro (  )Casado  

(  )Divorciado (  )Viúvo  

4. ESCOLARIDADE: 

Fundamental incompleto(  )  

Fundamental completo (  ) 

Ensino médio (  ) 

Superior incompleto (  ) 

Superior completo (  ) 

Não estudou (  ) 

5. FREQUÊNCIA QUE VAI A 

FEIRA: 

 

Toda semana (  ) 

Uma vez por mês (  ) 

15 em 15 dias  (  ) 

6. CARNE PREFERIDA: 

Bovino (  ) 

Peixe (  ) 

 

Porco (  ) 

Frango (  ) 

Sem preferência (  ) 

7. FREQUÊNCIA DO 

CONSUMO DE PEIXES: 

01 ou 02 vezes por semana (  ) 

15 em 15 dias (  ) 

01 vez por mês (  ) 

01 vez por ano (  ) 

8. MOTIVO PELO QUAL 

CONSOME PEIXE: 

Sabor (  ) 

Sabor e saudável (  ) 

Variar o ccardápio (  ) 

Tradição (  ) 

9. ESPÉCIE DE PEIXE 

PREFERIDA 

Tilápia (  ) 

Piaba (  ) 

Apaiari (  ) 

Sem preferência (  ) 

10. O QUE ACHA SOBRE O 

PREÇO DO PESCADO NA 

FEIRA: 

Justo (  ) 

Injusto (  ) 

Razoável (  ) 

11. QUAL A PREFERÊNCIA DE 

COMO COMPRAR O 

PEIXE: 

Comprar o peixe já limpo 

(“tratado”) (  ) 

Sem preferência (  ) 

12. ONDE COMPRA PEIXE 

COM MAIOR 

FREQUÊNCIA: 

Feira (  ) 

Supermercado (  ) 

13. QUAL A PERCEPÇÃO DAS 

CODIÇÕES DE HIGIENE 

NA FEIRA; 

Boas condições (  ) 

Ruins (  ) 

Regulares (  ) 

14. POR QUE COMPRA O 

PESCADO NA FEIRA 

LIVRE: 

Preço baixo (  ) 

Tradição (  ) 

Peixe em estado fresco  

Facilidade (  ) 

15. SABE APROCEDÊNCIA DO 

PESCADO?  

 SIM (  ) NÃO(  ) 
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FARINHA DE 

FEIJÃO CARIOCA COM ADIÇÃO DE CANELA E AMENDOIM PARA 

USO EM PRODUTO DE PANIFICAÇÃO 

RESUMO 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos grãos mais cultivados e consumidos em todo 

mundo, é fonte de protéina, ferro, vitaminas hidrossolúveis (tiamina, riboflavina e niacina), 

vitamina B6, ácido fólico, além de ser fonte importante de fibras e amido resistente. A utilização 

do feijão como farinha representa é uma boa alternativa para aumentar o aproveitamento dos 

componentes nutricionais da leguminosa em diferentes formas de preparação, assim o objetivo 

deste trabalho é elaborar e caracterizar a farinha de feijão em duas formulações diferentes sendo 

com os grãos cru e cozido, além de adicionar na composição das mesmas, farinha de amendoim 

e canela em pó para agregar valor nutricional, e também usar para a produção de cookies. Além 

de realizar análises físico-químicas como umidade, cinzas, proteínas, o teor de lipídios e análise 

sensorial dos cookies.  

PALAVRAS-CHAVE: Feijão. Canela. Amendoim. Saúde. 

ABSTRACT 

Bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of the most cultivated and consumed beans worldwide, it is a 

source of protein, iron, water soluble vitamins (thiamine, riboflavin and niacin), vitamin B6, folic 

acid, as well as being an important source of fiber and starch resistant. The use of the beans as flour 

represents a good alternative to increase the utilization of the nutritional components of the legume 

in different forms of preparation, so the objective of this work is to elaborate and characterize the 

bean flour in two different formulations being with the beans raw and cooked , besides adding in their 

composition, peanut flour and cinnamon powder to add nutritional value, and also use for the 

production of cookies. In addition to performing physical-chemical analysis such as moisture, ashes, 

proteins, lipid content and sensory analysis of cookies. 

KEYWORDS: Bean. Cinnamon. Peanut. Health. 

1. INTRODUÇÃO 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos grãos mais cultivados e consumidos em todo 

mundo. O feijão é uma valiosa fonte protéica, também sendo fonte de ferro, vitaminas 

hidrossolúveis (tiamina, riboflavina e niacina), vitamina B6, ácido fólico, além de ser fonte 

importante de fibras e amido resistente (FAO, 2008; BASSINELLO et al., 2010). 

O cultivo do grão no Brasil tem como característica marcante os baixos rendimentos 

obtidos em lavouras, geralmente de pequena extensão de área em apenas duas épocas distintas, 
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denominadas de safra. É uma espécie com ciclo anual e desenvolvimento precoce, sendo mais 

sensível às variações ambientais. Assim, alterações nas condições climáticas podem provocar 

mudanças acentuadas na produtividade (SANTOS et al., 2009). 

Então essas alterações nas características dos feijões são menos aceitas pelos 

consumidores, sendo de grande importância buscar o desenvolvimento de novas formas de 

utilização desta leguminosa para prolongar a vida de prateleira dos feijões e manter os nutrientes 

(SANTOS et al., 2009). 

Com isso a secagem é um dos processos largamente utilizados na conservação de grãos, 

por possui um custo baixo e operação simples. O processo de secagem tem como objetivo 

diminuir o teor de água do produto, reduzindo assim a atividade de água, minimizando as 

reações microbiológicas, químicas e enzimáticas. Por isso, a qualidade e estabilidade dos 

alimentos durante o armazenamento são asseguradas. O consumo desse grão é mais comum 

cozido, mas suas propriedades nutricionais e funcionais permitem seu emprego como farinha 

para obter uma ampla gama de produtos (TORRES; GUERRA, 2003; GOMES et al., 2012). 

Por tanto, a utilização do feijão como farinha representa uma boa alternativa para 

aumentar o aproveitamento dos componentes nutricionais da leguminosa em diferentes formas 

de preparação, assim o objetivo deste trabalho é elaborar e caracterizar a farinha de feijão em 

duas diferentes formulações para uso em produtos de panificação. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

O feijão constitui o alimento protéico básico na dieta diária do brasileiro, com um 

consumo per capita de 16 kg in natura/ano. É plantado e colhido durante todo o ano, numa 

grande diversidade de ecossistemas, em 2,69 milhões de hectares, produzindo 2,34 milhões de 

toneladas e classificando o Brasil como o maior produtor e consumidor mundial desta 

leguminosa. O melhoramento genético, mediante a criação de cultivares, contribui no 

atendimento das demandas do produto, aumentando a sua produtividade, estabilidade e 

qualidade e reduzindo os impactos ambientais e os custos de produção (SILVA; COSTA, 2003). 

O grão do feijão é consumido principalmente cozido, mas suas propriedades nutricionais 

e funcionais permitem seu emprego como farinha para obter uma ampla gama de produtos. 
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Com a finalidade de aumentar a qualidade nutricional das preparações à base de trigo para 

aumentar o aproveitamento dos componentes nutricionais da leguminosa em diferentes formas 

de preparação (TORRES; GUERRA, 2003; SANTOS et al., 2009). 

Tendo em vista que esses subprodutos possuem propriedades nutricionais semelhantes 

aos grãos originais, uma das alternativas para agregação de valor seria transformá-los em 

ingredientes para alimentos com maior interesse comercial e industrial (CARVALHO et al., 

2012). 

3. METODOLOGIA 

3.1 OBTENÇÃO DA MATÉRIA PRIMA  

Os ingredientes serão obtidos no comércio local da cidade de Currais Novos-RN.  

3.2 FORMULAÇÃO DAS FARINHAS DE FEIJÃO 

Serão realizadas duas formulações de farinha, a primeira é com os grãos do feijão crus e 

sem casca onde inicialmente ficarão de molho em água destilada 1:2 (p/v) por 1 hora, sendo 

posteriormente removidos seus tegumentos. Seguirão para a secagem em estufa ventilada a 50 

°C, por 24 horas, e moídos em moinho semi-industrial. A segunda farinha será feita com os 

grãos de feijão cozidos e com casca, onde terá uma maceração dos grãos em água destilada 1:3 

(p/v) por 14 horas. Após remoção da água serão submetidos à cocção em panela de pressão por 

10 minutos, e em seguida, desidratados em estufa com ventilação forçada a 50ºC, depois terá a 

moagem dos grãos secos no moinho semi-industrial (FROTA et al., 2009; GOMES et al., 

2012). Cada farinha terá adicionada em sua composição farinha de amendoim e canela em pó. 

Por fim, as farinhas serão armazenadas a vácuo até o uso para produção dos cookies.  

3.3 ELABORAÇÃO DOS COOKIES  

3.3.1 Ingredientes 

Serão utilizados para a elaboração dos biscoitos os seguintes ingredientes: 200 g de 

manteiga; 250 g de açúcar mascavo; 150 g de açúcar branco; 450g de farinha de feijão; 1 pitada 

de sal; 1/2 colher de sopa de fermento em pó; 2 ovos (RODRIGUES et al. 2007). 

3.3.2 Modo de preparo 
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Bater a manteiga, o açúcar mascavo e o açúcar branco na batedeira até que fique uma 

mistura homogênea; Adicionar os 2 ovos; Com o auxílio de uma peneira, adicioare a farinha, o 

sal e o fermento em pó e bater tudo na batedeira; Fazer bolinhas e achate-as, usar papel manteiga 

para não grudar na forma; Não colocar as bolinhas muito próximas para que não grudem; Assar 

em forno pré-aquecido a temperatura média de 180ºC por aproximadamente 15 minutos; Essa 

elaboração é para as duas farinhas (RODRIGUES et al. 2007). 

3.4 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA DAS FARINHAS E DOS COOKIES 

A umidade foi determinada após secagem em estufa a 105 °C até obtenção de peso 

constante; o teor de cinzas foi determinado após calcinação das amostras em mufla a 550 °C 

por 12 horas; a concentração de proteínas foi determinada pelo método Micro-Kjeldahl, com 

fator de conversão de 6,25; e o teor de lipídios foi determinado por extração com éter de petróleo 

em aparelho Soxhlet modelo (ADOLFO LUTZ, 2008).  

3.5 ANÁLISE SENSORIAL 

A análise sensorial dos biscoitos será realizada em uma sala reservada do IFRN, campus 

Currais Novos. Sendo realizado um teste de comparação pareada, que consiste na apresentação 

de duas amostras de um biscoito de cada farinha de feijão, onde cada um terá codificadas com 

números aleatórios para o julgador ordenar com base sua preferência.  

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que as farinhas apresentem uma composição centesimal rica em nutrição para 

ser bem aceita pelos consumidores, e que apresentem propriedades tecnológicas, aceitabilidade 

e estabilidade comparáveis ao da formulação padrão de cookies para se tornar um substituinte 

da farinha de trigo atendendo assim às exigências do mercado consumidor. O projeto encontra-

se em andamento, desta forma as principais análises do projeto ainda não foram realizadas. No 

entanto, existe tempo hábil para a conclusão de cerca de 90% do proposto no projeto até a data 

do evento. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O trabalho irá desenvolver um novo produto que trerá propriedades funcionais para o 

consumidor devido a sua composição, então com isso podemos concluir que mesmo o trabalho 

estando ainda em andamento pode gerar renda para aqueles que desejam trabalhar com a farinha 

de feijão já que é uma matéria-prima encontrada facilmente e também pode ser usado outros 

tipos de feijão, podendo ser utilizada na produção de produtos de panificação, como os cookies 

que são práticos de processar, além de ter também como objetivo a agregação de valor 

nutricional na composição da mesma com adição de amendoim e canela. 
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EXTENSÃO RURAL AGROECOLÓGICA; UMA  
PERCEPÇÃO DOS ALUNOS DO CURSO SUPERIOR EM  
AGROECOLOGIA DO CONHECIMENTO EMPÍRICO 

DOS AGRICULTORES   
 

RESUMO EXPANDIDO  

A extensão rural brasileira tem sido ao longo do tempo contestada pelo teor 
metodológico que apresenta junto aos agricultores, criada no pós guerra, e extensão rural 
tinha a missão de capacitar agricultores na intensão de aumentar a produtividade de 
alimentos para diminuir a fome causada pelo impacto da segunda guerra mundial, por 
muitas vezes o extensionista apenas passava informações sem saber se aquelas 
informações eram ideais para a determinada região, a extensão era apenas o repasse de 
pacotes tecnológicos. Em meados dos anos 80 nasceu um movimento chamado de 
“repensar da extensão rural” que envolveu não só organizações de representação de 
agricultores e movimentos sociais, como também a própria entidade de coordenação 
nacional, à época a Empresa Brasileira de Assistência Técnica e Extensão Rural, os 
profissionais agora tentam fazer com que  a extensão rural provoque o desenvolvimento 
cultural, aumente o conhecimento dos agricultores e que apareça como a base de um 
potencial endógeno capaz de impulsionar um modelo de desenvolvimento mais 
sustentável, com novas bases teórico-conceituais e fugindo do modelo convencional 
(Caporal, 2017). Baseado nesse aspecto, essa pesquisa visa através de um questionário 
semiestruturado entender o perfil dos alunos do curso superior em agroecologia do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus 
Ipanguaçu (IFRN- IPANGUAÇU) referente ao conhecimento empírico dos agricultores 
que é fator primordial frente a extensão rural agroecológica.  A pesquisa trata-se de uma 
investigação por amostragem Foi realizado amostragem aleatória simples com 50% da 
população seguindo método de Crespo (2009), com abordagem qualiquantitativa, cujo 
objetivo não foi descrever os indivíduos que tenham sido contemplados na amostra, mas 
obter um perfil estatístico da percepção dos mesmos sobre o conhecimento empírico dos 
agricultores/as (SEVERINO, 2017). A pesquisa foi realizada no O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus – Ipanguaçu. Foi 
aplicado questionário com perguntas diretas a alunos que se encontravam em diferentes 
semestres; 3, 5, e 7. Na interpretação utilizou-se estatística descritiva para descrever e 
compreender os dados usando medidas de tendência central. O Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus – Ipanguaçu conta com 
4 períodos do curso superior em agroecologia por ano letivo, onde 34 alunos foram 
entrevistados sendo 67,6% mulheres e 32,4% homens, residentes na região do vale do 
Assú/RN abrangendo os municípios de Assú, Ipanguaçu, Afonso Bezerra, São Rafael, 
Carnaubais e Itajá. Os alunos entrevistados estão numa faixa etária entre 17 e 27 anos, 
64,7% são da agricultura familiar, um perfil que mostra a intenção dos jovens em 
participar de atividades no meio agrário. Muitas são as políticas públicas para a 
diminuição do êxodo rural jovem; (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 
- PRONAF, Programa Mais Alimentos, Banco da Terra), esses programas tentam 
fortalecer a agricultura familiar deixando-a mais atrativas para os jovens (Sá-oliveira, 
2015). Neste contexto (Santos,2015) encontrou resultados onde havia entre alunos do 
ensino médio o incentivo dos pais para a permanência no meio rural. 100% dos alunos 
entrevistados disseram ser importante o conhecimento empírico dos agricultores no 
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momento da extensão rural, e que sim, aceitariam a opinião dos agricultores quando 
fossem recomendar alguma prática. Quando questionados se eles trabalhariam em uma 
comunidade de povos tradicionais 94,1% falaram que sim. Conclui-se que os alunos do 
curso superior em agroecologia do IFRN – Ipanguaçu, tem um perfil participativo, 
baseado no respeito a diversidade das metodologias aplicadas, no interesse da 
comunidade e suas diferentes teorias, que são parte do conhecimento agroecológico, que 
produz alternativas teóricas e assim produzindo mais conhecimentos, e que esse perfil 
mostra as qualidades suficientes para serem bons profissionais na extensão rural 
agroecológica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Interdisciplinar, conhecimento, agroecologia. 
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Reciclagem de cascalho oriundo da perfuração de poços de petróleo na 

fabricação de solo-cimento  

Maria Clarice do Carmo Araújo Moura1 e Maria Lílian Ardelino da Silva 2  

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Agrárias  

RESUMO 

O cascalho de perfuração de poços de petróleo é um dos resíduos nocivos ao meio 

ambiente, caso seja descartada inadequadamente. Em virtude disso, nosso projeto teve 

como objetivo verificar a possibilidade de utilização do resíduo na produção de tijolos 

ecológicos, com intuído de estabelecer uma opção de destinação para estes. Diminuindo 

assim, impactos gerados por estes resíduos. Foram realizados ensaios de caracterização 

dos materiais componentes e análises de propriedades dos tijolos produzidos com este 

resíduo. Os resultados mostram que há viabilidade na produção dos tijolos com resíduo, 

constatando que a reciclagem do resíduo agregado na produção do tijolo ecológico é 

factível para a redução dos impactos e para diminuir as chances de sua disposição 

inadequada.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Impactos ambientais, tijolos ecológicos, cascalho oriundo da 

perfuração de poços de petróleo, descartes incorretos e destinação. 

ABSTRACT 

 

Oil well drilling gravel is one of the environmentally harmful wastes, if discarded 

inappropriately. Therefore, our project aimed to verify the possibility of using the residue 

in the production of ecological bricks, with the aim of establishing a destination option 

for these. Thus decreasing, impacts generated by these residues. The characterization of 

the component materials and the analysis of the properties of the bricks produced with 

this residue were performed. The results show that there is viability in the production of 

bricks with residue, noting that the recycling of the aggregate residue in the production 

of the ecological brick is feasible for the reduction of impacts and to decrease the chances 

of its inadequate disposition. 

KEYWORDS: Environmental impacts, ecological bricks, gravel from oil well drilling, 

incorrect Descartes and destination. 
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1 INTRODUÇÃO  

Atualmente a geração de resíduos é uma das preocupações ambientais, com o 

desenvolvimento da humanidade ao longo dos séculos, os indivíduos vêm gerando 

grandes quantidades que podem comprometer a qualidade de vida das presentes e futuras 

gerações. (Véraz, 2009). 

A perfuração de poços de petróleo terrestre é uma das atividades que geram 

resíduos dos mais diversos, cada qual com seu impacto, e que se descartados 

incorretamente causam grandes danos ao meio ambiente. Um dos principais resíduos 

gerados da perfuração são os cascalhos. Conforme Serra (2003 apud MORAES, 2010), o 

cascalho representa os fragmentos de rocha.  

Tendo em vista, da quantidade significativa do resíduo gerado, pensou-se na 

fabricação do tijolo ecológico que é uma mistura de solo, cimento e água, também 

conhecido como solo-cimento, com a introdução do cascalho, no qual tem uma 

granulometria adequada para a fabricação dos tijolos.  

Desse modo, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a possibilidade de 

incorporação dos cascalhos da perfuração dos poços de petróleo localizado na cidade de 

Mossoró - RN, na produção do tijolo solo-cimento, como forma de se evitar os impactos 

ambientais causados pelo descarte inadequado no meio ambiente de tais resíduos. Como 

objetivos específicos denotam-se: Buscar uma destinação correta para o resíduo; 

caracterizar os materiais componentes; obter a proporção dos materiais componentes.    

2  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

O cascalho é um resíduo classificado como heterogêneo, perigoso, com 

concentração significativa de hidrocarbonetos, metais pesados e sais insolúveis em água. 

As características físicas e químicas dos cascalhos de perfuração são muito variáveis, uma 

vez que dependem da geologia das formações rochosas local, do tipo de fluido de 
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perfuração utilizado e da técnica de perfuração empregada. Por suas propriedades, faz-se 

necessário que o resíduo não seja descartado de forma incorreta, por isso é importante o 

manejo adequado destes (AL-ANSARY e AL-TABBAA, 2007).  

Dentre as inúmeras vantagens da utilização de tijolos ecológicos destacam-se, a 

utilização de matéria prima natural de alta disponibilidade e de baixo custo, uma vez que 

o solo é o componente que entra em maior quantidade na mistura, e ainda, por ser 

empregado o solo do próprio local da construção da obra (SILVA, 2013). 

 

4   

5 METODOLOGIA 

Para obtenção dos objetivos propostos, utilizou-se os procedimentos 

apresentados na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Fluxograma da metodologia 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Realizou-se os ensaios da primeira etapa destacados na figura 1, a caracterização 

do solo da “Cerâmica São Paulo”, localizada no Bairro Juremal, no município de São 

Paulo do Potengi – RN. 

A granulometria do solo e do resíduo pode ser observada, respectivamente, 

através dos seguintes gráficos:  

Figura 2: Granulometria do solo 

 

Classificação 
HRB: A- 2 

LL: 40% 

LP: 27% 
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Figura 3: Granulometria do resíduo  

Figura 4: Gráfico de resistência  

 

7 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se com este projeto que é fundamental o descarte adequado do resíduo e 

após a análise dos resultados, pode-se concluir que a caracterização do solo viabilizou a 

utilização do solo local para a produção de tijolos em solo-cimento.  
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Constata-se que a reciclagem do resíduo na produção do tijolo ecológico é factível 

para a redução da quantidade de cascalhos residuais, portanto assoma uma destinação aos 

cascalhos, que é de suma importância, conduzindo à uma melhoria na saúde pública da 

população local e a preservação dos recursos naturais. 
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CHOCADEIRA DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO ARDUINO 

José Antônio Caetano dos Santos Neto1; Emily Louise Aciole Medeiros2 e Keylly Eyglys Araújo dos Santos3 

1,2 ,3 IFRN – Campus Currais Novos; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo desenvolver uma chocadeira automatizada de baixo 

custo utilizando Arduino, para fornecer ao pequeno avicultor do Seridó uma tecnologia 

acessível capaz de impulsionar sua produção.  A pesquisa tem como metodologia o Estudo de 

Caso, utilizando as teorias do processo de automação propostas por Pazos (2002) aplicadas ao 

contexto da avicultura seridoense contemporânea, além de ferramentas e linguagens de 

programação. Espera-se, ao final do projeto, obter uma chocadeira funcional e um aplicativo 

mobile capaz de controlá-la, para, assim, garantir ao avicultor maior autonomia e controle sobre 

o processo de incubação, possibilitando o fortalecimento do mercado e a modernização da 

avicultura seridoense. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. Seridó. Automação. Avicultura. 

 

ABSTRACT 

This work aims to develop a low cost automated brooder using Arduino to provide the 

small Seridó poultry farmer with affordable technology that can boost his production. The 

research has as methodology the Case Study, using the theories of the process of automation 

proposed by Pazos (2002) applied to the context of contemporary seridoense poultry, besides 

tools and programming languages. It is expected, at the end of the project, to obtain a functional 

brooder and a mobile application capable of controlling it, thus ensuring the poultry farmer 

greater autonomy and control over the incubation process, enabling the strengthening of the 

market and the modernization of seridoense poultry. 

 

KEYWORDS: Arduino. Seridó. Automation. Poultry Farming. 
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1 INTRODUÇÃO 

A criação de galinhas caipira é uma atividade comum no Brasil, seja em áreas urbanas 

ou na zona rural. No Seridó do Rio Grande Do Norte, a avicultura caipira se tornou uma 

atividade popular responsável por grande parte da renda dos pequenos produtores dessa região, 

graças a sua simplicidade e ao seu crescente mercado consumidor. Contudo, a falta de 

tecnologias acessíveis impede que a criação de galinhas caipira alcance uma alta eficiência 

produtiva, fazendo com que a oferta desse produto seja menor do que a demanda. 

Uma das principais limitações da avicultura caipira é o aumento do número de aves. 

Grande parte dos pequenos produtores aplica o processo natural de incubação dos ovos, que 

possui várias desvantagens, uma vez que o período de incubação e variáveis como a temperatura 

e a umidade, essenciais para esse processo, não podem ser controlados. Dessa forma, a medida 

mais indicada para a incubação é a utilização das chocadeiras automatizadas, que garantem ao 

produtor maior controle sobre o processo, aumentando, assim, a eficiência e a lucratividade. 

Entretanto, o custo dessa tecnologia, que varia entre R$375,00 e R$9000,00, faz com que ela 

seja pouco acessível pelo pequeno produtor seridoense.  

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva desenvolver uma chocadeira automatizada de 

baixo custo com Arduino, capaz de ser monitorada remotamente por meio de um aplicativo 

mobile, tendo como referência as técnicas de automação de sistemas associadas ao processo de 

incubação. Tudo isso com o intuito de disponibilizar para o pequeno produtor seridoense um 

produto tecnológico acessível capaz de ampliar sua produção e, sobretudo, sua lucratividade.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Entende-se por automação como “a tecnologia que se ocupa da utilização de sistemas 

mecânicos, eletroeletrônicos e computacionais na operação e no controle da produção” 

(PAZOS, 2002, p.10). Por meio dela, várias etapas da atividade industrial podem ser 

mecanizadas e otimizadas, o que proporciona melhoria na qualidade dos processos, otimização 

dos espaços além de redução no tempo de produção e custos (PAREDE; GOMES, 2011, p. 15).  
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Tecnologias como o Arduino, plataforma de prototipagem eletrônica, permitem que as 

técnicas da automação possam ser utilizadas nos mais diversos setores de forma facilitada. Isso 

porque o dispositivo é capaz de controlar sensores, motores e vários equipamentos eletrônicos. 

Além disso, a filosofia open source (código aberto) simplifica o uso da plataforma, 

possibilitando sua modificação e personalização. Dessa forma, o Arduino viabiliza o 

desenvolvimento de projetos de baixo custo sem exigir um vasto conhecimento em eletrônica 

(HACHOUCHE, [200-], p. 6). 

Portanto, os princípios da automação e o uso do Arduino são essenciais no 

desenvolvimento de uma chocadeira de baixo custo, pois garante o controle sobre o processo 

de forma simplificada e barata.   

3 METODOLOGIA 

Este projeto utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica em sua produção, fundamentando-

se em fontes escritas como livros, revistas etc. Ademais, a coleta e análise de dados são feitas 

por meio do Estudo de Caso.  

Até então, foram realizadas pesquisas sobre o processo de incubação em revistas, livros 

e sites, a fim de compreender suas variáveis e etapas importantes. Além disso, foi realizado um 

levantamento com avicultores do Seridó, para entender a dinâmica da avicultura seridoense 

atual e seu grau de familiaridade com equipamentos tecnológicos. Também foi implementado, 

com auxílio da ferramenta MySQL, o banco de dados responsável por armazenar as 

informações recebidas do Arduino. 

Após essa etapa, será desenvolvido um aplicativo responsável pelo monitoramento e o 

controle da chocadeira, utilizando-se da linguagem HTML associada ao CSS, responsáveis por 

definir a aparência do programa, assim como da linguagem de programação JavaScript, que 

proporcionará interatividade entre o usuário e o aplicativo.  

Para a finalização do projeto, será elaborada a parte eletrônica, com os circuitos, 

sensores e o Arduino, além da estrutura física da chocadeira, que será feita com materiais de 

baixo custo, como isopor, canos de PVC e madeira. Depois, terá início uma fase de testes para 

que o protótipo seja aprimorado. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com a execução deste projeto, espera-se obter como produto uma chocadeira funcional 

e um aplicativo mobile capaz de controlá-la. Ambos estarão inseridos no contexto da avicultura 

seridoense contemporânea, permitindo que o pequeno produtor faça uso dessas tecnologias com 

facilidade e que elas atendam aos requisitos inerentes à essa atividade econômica. Outrossim, 

o produto deverá possuir um custo mínimo, uma vez que o objetivo principal é fornecer um 

equipamento tecnológico acessível e de qualidade.  

Espera-se também que o produtor possua maior controle e monitoramento do processo 

de incubação, atividades essenciais em um projeto de automação, como afirma Pazos (2002). 

A chocadeira permitirá o planejamento dos ciclos de incubação dos ovos, isso garantirá maior 

autonomia e consequentemente provocará um aumento nos lucros, uma vez que as galinhas se 

encarregarão somente da postura dos ovos e não mais do processo de reprodução. Além disso, 

almeja-se uma ampliação nas taxas de eclosão, graças ao monitoramento das variáveis que irão 

assegurar o êxito da incubação.  Assim, com a manutenção do número de aves, o produtor 

poderá vender para o mercado consumidor sem grandes perdas na sua criação. 

Ademais, deseja-se que o avicultor tenha um melhor acompanhamento da chocagem 

dos ovos. O aplicativo mobile possibilitará a observação de informações como temperatura, 

umidade e o tempo restante até a eclosão, bem como o controle da ventilação, temperatura e 

viragem dos ovos, tudo isso de qualquer lugar e a qualquer momento. Portanto haverá mais 

praticidade, já que o usuário não precisará estar fisicamente próximo à chocadeira para verificar 

sua situação.  O diagrama abaixo exemplifica a interação entre o aplicativo e a chocadeira: 

Diagrama 1 – Interação aplicativo-chocadeira 

 

Fonte: Arquivo do autor 

451 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Durante a execução do projeto, observou-se uma limitação relativa à necessidade de 

conexão com a internet para que o usuário possa fazer uso do aplicativo. A comunicação entre 

chocadeira e software é feita por meio de um servidor web, que necessita da internet para fazer 

essa ligação.  Apesar de não interferir no funcionamento da chocadeira, sem a internet o usuário 

não poderá monitorá-la remotamente.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nota-se que a automação do processo de incubação garante eficiência e praticidade. 

Portanto, é nítida a autonomia adquirida pelo produtor com o uso da chocadeira, pois sem a 

dependência da incubação natural ele possui liberdade para organizar sua produção de acordo 

com o contexto do mercado. Além disso, com o controle à distância por meio do software, tem-

se mais conforto e funcionalidade. A aplicação de tecnologias em um setor econômico tão 

importante para a região do Seridó ajuda a fortalecer o mercado e modernizar a avicultura, que 

é responsável pela renda de muitas famílias. Assim, possibilitou-se disponibilizar uma 

tecnologia acessível e de qualidade para o pequeno produtor da região do Seridó. 
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AVALIAÇÃO DA TOXICIDADE DA FARINHA DE LINHAÇA (Linum 

usitatissimum) PARA ABELHAS Apis mellifera 

Carlos Kelwin Morais de Souza Castro1; Ana Clarisse Freitas de Almeida1; Andréa 

Fernandes da Silva1; Antonio Abreu da Silveira Neto1. 

1 IFRN – Campus Pau dos Ferros. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

Ainda que o Brasil possua grande potencial florístico para criação de abelhas, é necessário o 

fornecimento de uma alimentação artificial, no período de escassez de alimentos, para a 

manutenção das colônias nas colmeias. Desta forma, o presente estudo, avaliou a toxicidade e 

o consumo da farinha de linhaça, como alimento para abelhas melíferas. O trabalho foi 

desenvolvido no período de 3 a 15 de maio de 2018. Foram utilizados três tratamentos, todos 

recebendo água e xarope energético de água e açúcar. O experimento foi dividido em: T1- 

testemunha negativa (não recebeu alimentação solida), T2- testemunha positiva (com pólen 

como alimentação sólida), T3- linhaça, distribuídos em três caixas para cada tratamento. Não 

foi observada diferença estatística (p>0,05), para o Tempo Médio de Mortalidade (TMM) das 

abelhas experimentais testadas nos tratamentos. Contudo, foi observada uma menor 

mortalidade diária (p<0,05) no Índice de Mortalidade (IM) entre a Linhaça e os demais 

tratamentos. A linhaça demonstrou um bom potencial como ração apícola, pois apresenta um 

menor valor na aquisição, uma menor mortalidade diária e a mesma longevidade do pólen. 

PALAVRAS-CHAVE: Alimentação artificial. Índice de Mortalidade. Tempo Médio de 

Mortalidade. 

ABSTRACT 

Although Brazil has great floristic potential for bee rearing, it is necessary to provide artificial 

feeding during the food shortage to maintain the colonies in the hives. Thus, the present study 

evaluated the toxicity and consumption of flaxseed meal as food for honey bees. The work was 

carried out from May 3 to 15 of 2018. Three treatments were used, all receiving water and 

energy syrup from water and sugar. The experiment was divided into: T1- negative control (did 

not receive solid food), T2- positive control (with pollen as solid food), T3- flaxseed, distributed 

in three boxes for each treatment. No statistical difference (p> 0.05) was observed for the Mean 

Time of Mortality (TMM) of the experimental bees tested in the treatments. However, a lower 

daily mortality (p <0.05) was observed in the Mortality Index (IM) between Flaxseed and other 
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treatments. Flaxseed has shown good potential as a bee feed because it has a lower value at 

acquisition, a lower daily mortality and the same pollen longevity. 

KEYWORDS: Artificial feed. Mortality Index. Mean Mortality Time. 

 

INTRODUÇÃO 

O Brasil apresenta um favorável potencial para a produção dos produtos apícola, por 

possuir diversidade de pasto durante as quatro estações do ano, se tornando um diferencial 

estratégico em relação a outros países (BERTOLDI et al., 2004). Mesmo possuindo um alto 

potencial florístico, para a manutenção de uma apicultura produtiva e rentável, ainda é 

necessário o fornecimento de uma alimentação artificial no período de entressafra de alimentos 

(PEREIRA, 1997), que pode se prorrogar por seis a oito meses consecutivos, principalmente na 

região Nordeste (CEPRO, 1992). 

As abelhas se alimentam do pólen e do néctar, naturalmente encontrados nas flores, 

consecutivamente de característica proteica e energética, não se limitando a estes alimentos, 

elas também consomem o mel que é estocado pelas operárias para o consumo da colônia quando 

necessário, proporcionando assim uma reserva de alimentos para a manutenção durante o 

período de escassez. Mesmo com excessivas técnicas de manejo por parte dos apicultores, essas 

reservas são reduzidas, tornando-se fundamental uma suplementação artificial, evitando que a 

produtividade da colônia seja reduzida (WOLF, 2007). 

Estudos para encontrar uma alimentação capaz de suprir as necessidades das abelhas, 

minimizando o enfraquecimento da colônia e a perda de produção apresentam dificuldades, 

pois estas suplementações podem não apresentar um bom valor nutricional, serem menos 

atrativos e possuírem uma baixa palatabilidade para as abelhas (MARCHINI et al., 2006). 

A linhaça (Linum usitatissimum), apresenta um elevado valor proteico (14,1%) 

(CUPERSMID et al., 2012), tornando um potencial ingrediente na formulação de suplemento 

para abelhas. Assim, o presente estudo, avaliou a toxicidade e consumo da farinha de linhaça, 

pelas abelhas Apis mellifera. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O fornecimento de alimentação artificial para abelhas no período de escassez estimula 

a postura da rainha, o desenvolvimento das crias e consequentemente da colônia, reflete 
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positivamente na produção do período de safra seguinte. Na ausência desta suplementação, as 

abelhas Apis mellifera utilizarão as primeiras floradas para o desenvolvimento da colônia, 

atrasando o início do novo ciclo produtivo em até 50 dias (PEREIRA, 2005). Uma alimentação 

artificial eficaz, é aquela que suprir as necessidades nutricionais das abelhas, devendo possuir 

uma boa palatabilidade (MARCHINI et al., 2006). Desta forma, a linhaça (Linum 

usitatissimum), apresenta um potencial como ingrediente na formulação de suplementos 

artificiais para abelhas melíferas, devido seu elevado valor proteico (14,1%) (CUPERSMID et 

al., (2012). 

METODOLOGIA 

O presente trabalho, foi desenvolvido no período de 3 a 15 de maio de 2018, no Instituto 

Federal de Educação do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. As abelhas 

experimentais foram obtidas de quadros de crias fechadas prestes a emergir no Apiário do 

Campus. Após emergirem, estas eram divididas em grupos de 20, acondicionadas em gaiolas 

de madeira com dimensões 8x11x13cm e todas recebiam água, xarope energético de água e 

açúcar e uma alimentação sólida (pólen e linhaça). Desta forma, o experimento foi dividido em 

três tratamentos: T1- testemunha negativa (não recebeu alimentação solida), T2- testemunha 

positiva (com pólen como alimentação sólida), T3- linhaça, distribuídos em três caixas para 

cada tratamento. A avaliação da toxicidade foi feita pelos parâmetros Índice de Mortalidade 

(IM) e o Tempo Médio de Mortalidade (TMM). O cálculo do IM é feito pela razão entre o 

número de abelhas mortas e o número de dias do experimento e o resultado é expresso em 

abelhas/dias. Já o TMM utilizou-se o somatório de abelhas mortas multiplicado pelo dia do 

experimento, dividido pelo número de abelhas na gaiola. 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Não foi observada diferença estatística (p>0,05), no Tempo Médio de Mortalidade 

(TMM) das abelhas experimentais, conforme observado na Tabela 1. Entretanto, foi observada 

menor mortalidade diária (p<0,05) no Índice de Mortalidade (IM) entre a Linhaça e os demais 

tratamentos. 
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Tabela 1 - Médias e desvios-padrão do Índice (abelhas/dias) e Tempo Média de Mortalidade 

(dias) das suplementações ministradas as operárias confinadas nas gaiolas. 

Tratamento IM (abelha/dia) TMM (dias) 

Pólen 1,643 ± 0,057ª 7,80 ± 0,400 

Testemunha 1,603 ± 0,049a 7,10 ± 2,343 

Linhaça 1,397 ± 0,065b 9,03 ± 1,779 

Médias dentro da mesma coluna, sem letra, não são significativamente diferentes, no nível de 

5%, pelo teste de Tukey. 

 

No período experimental, a mortalidade diária, apresentou valores superiores nas 

gaiolas que as abelhas estavam sendo alimentadas com pólen. Entretanto, não é correto associar 

a mortalidade somente com a toxicidade do mesmo (PEREIRA et al.,2007), já que dietas pobres 

em proteínas, também levam a mortalidade precoce das abelhas (JONG et al.,2009). Desta 

forma, é mais plausível que o baixo valor nutricional do pólen, associado a outro fator como a 

toxicidade, tenha causado a mortandade das operárias. 

O pólen é essencial para o desenvolvimento das colônias e a falta desse alimento pode 

afetar a fisiologia, longevidade, manutenção das crias e a produtividade (GIROU, 2003). As 

abelhas necessitam de aproximadamente 20 a 25% de proteína bruta e 20 a 23% de proteína 

disponível (PEREIRA et al., 2011), a linhaça pode ofertar até 14,1% de proteína bruta 

(CUPERSMID et al., 2012). Desta forma, está demonstra potencial também para a alimentação 

artificial proteica para a Apis mellifera, como observado nas abelhas experimentais que 

apresentaram a mesma mortalidade e longevidade do alimento natural das abelhas (pólen). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A linhaça demonstrou um bom potencial como ingrediente na formulação de uma ração 

apícola, pois apresenta um menor valor na aquisição, uma menor mortalidade diária e a mesma 

longevidade do pólen. Entretanto, experimentos a campo devem ser realizados antes de que se 

recomende a Linhaça aos apicultores, pois a interação deste alimento com outros presentes nas 

colônias, podem apresentar resultados diferentes ou inesperados. 
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COMUNIDADE QUILOMBOLA E LEGISLAÇÃO: verificação de 

problemas ambientais em Capoeiras- RN. 

Maria Eduarda Fernandes Rocha1; Maria Eduarda da Silva Oliveira2; Kivia Moreira Nunes3 e              e 

Erika Araújo da Cunha Pegado4  

1,2,3,4 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas 

RESUMO 

Historicamente os quilombos foram espaços de resistência contra a escravidão e atualmente 

funcionam como ambientes de resistência cultural. Por se tratarem de comunidades 

desenvolvidas isoladamente de centros urbanos, estão intimamente relacionadas com o meio 

ambiente. A partir desse entendimento, destaca-se a importância da realização de estudos 

voltados para os impactos ambientais gerados pelas ações antrópicas nesses locais. Dessa 

forma, o presente trabalho tem por objetivo verificar os problemas ambientais presentes na 

comunidade de capoeiras, localizada no interior de Macaíba/RN, baseando-se na Política 

Nacional do Meio Ambiente, Política Nacional de Resíduos Sólidos e a Lei de Crimes 

Ambientais. Foram realizadas entrevistas estruturadas, visita à comunidade e aplicação de 

questionários para o levantamento de dados. A partir da análise dos resultados obtidos, conclui-

se que os resíduos sólidos não estão recebendo uma destinação ambientalmente correta, 

havendo, portanto, uma inadequação dos métodos utilizados para o descarte dos materiais com 

as legislações vigentes. Ademais, verifica-se a necessidade de uma maior propagação sobre 

educação ambiental na comunidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito ambiental. Educação ambiental. Socioambientalismo. 

Sustentabilidade. Quilombos 

 

ABSTRACT 

Historically the quilombos were spaces of resistance against slavery and nowadays they work 

as environments of cultural resistance. Because they are communities developed isolated from 

urban centers, they are intimately related to the environment. From this understanding, it is 

highlighted the importance of carrying out studies focused on the environmental impacts 

generated by anthropic actions in these places. In this way, the present work aims to verify the 

environmental problems present in the capoeiras community, located in the interior of 

Macaíba/RN, based on the National Policy of the Environment, National Solid Waste Policy 
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and Environmental Crimes Act. Structured interviews, community visits and application of 

questionnaires for data collection were conducted. From the analysis of the results obtained, it 

is concluded that the solid residues are not receiving an environmentally correct destination, 

there is therefore an inadequacy of the methods used to dispose of materials with the legislation 

in force. In addition, there is a need for further spread of environmental education in the 

community. 

 

KEYWORDS: Environmental law. Environmental education. Socio-environmentalism. 

Sustainability. Quilombos 

1 INTRODUÇÃO 

A história do negro no Brasil é permeada pela opressão, desigualdade e pela 

discriminação. Durante o período colonial brasileiro, foi consolidada uma economia baseada 

no trabalho escravo, intensificando o processo de escravização dos negros africanos, os quais 

eram obrigados a deixarem seus locais de origem. Posteriormente ao processo de captura, havia 

o transporte dos escravos. “O transporte era feito em navios, com os escravos colocados em 

seus porões, chamados negreiros (tumbeiros). Eram transportados em condições subumanas 

[...] muitos morriam na própria viagem [...]” (FERNANDES; MUNIZ, 2017, p.5).  

Ao chegarem no Brasil, os negros eram distribuídos pelo país para trabalhar nas 

plantações, entretanto, uma significativa parcela ia para o nordeste, trabalhar nos engenhos de 

cana-de-açúcar. Eram submetidos a péssimas condições de trabalho, chegando a trabalhar até 

dezesseis horas por dia, e estavam constantemente vulneráveis a receberem castigos físicos. De 

acordo com Maestri (1993, p. 57): “entre as formas singulares de resistência servil à escravidão 

destacam-se o desamor ao trabalho, o suicídio, o justiçamento e a fuga. ” O resultado da fuga 

dos escravos, era a formação dos quilombos, nos quais viviam não apenas os negros que fugiam, 

mas todas as pessoas que eram perseguidas e oprimidas no sistema colonial vigente.  

Os quilombos foram espaços de resistência contra a escravidão e atualmente funcionam 

como espaços de resistência cultural (SILVA; SILVA, 2014, p.193). De acordo com Oliveira 

(2014, p.1), as temáticas relacionadas aos quilombos brasileiros geralmente são tratadas de 

maneira superficial, provavelmente pelos quilombos serem percebidos, ainda hoje, apenas 

como elementos do passado. Contudo, é necessário disseminar que as comunidades 

quilombolas fazem parte e influenciam a nossa sociedade, além de terem importante papel 
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social na manutenção cultural das pessoas que as habitam. De acordo com o Instituto Palmares, 

existem cerca de 30 comunidades remanescentes no estado do Rio Grande do Norte, sendo a 

comunidade de Capoeiras, localizada em Macaíba, o objeto de estudo do presente trabalho. 

Tendo em vista que geralmente as comunidades se desenvolvem em locais mais 

afastados dos centros urbanos, próximas aos rios e florestas, intimamente relacionadas com o 

meio ambiente, é de extrema importância o estudo dos impactos ambientais que podem ser 

causados pelas ações antrópicas nesses locais, visando mitigá-los. Assim, o presente trabalho 

tem por objetivo verificar os problemas ambientais existentes na comunidade de capoeiras, 

tendo como base a Política Nacional do meio ambiente (1981), a Política nacional de resíduos 

sólidos (2010) e a lei de crimes ambientais (1998). Além disso, propõe-se a comparação dos 

resultados obtidos neste trabalho com pesquisas realizadas em outras comunidades 

Quilombolas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Desenvolvimento sustentável. 

Segundo Macêdo (2014, p.14), o padrão de desenvolvimento instaurado a partir da 

década de 1950 está relacionado à ideia de crescimento econômico, sendo caracterizado, entre 

outros fatores, pela modernização ecológica e transformação do meio ambiente. Porto-

Gonçalves (2004, p.27) relata que esse padrão hegemônico de desenvolvimento está ligado à 

globalização, que por sua vez é referente a um pensamento relacionado a dominação da 

natureza, urbanização e industrialização. No final do século XIX, os problemas relacionados ao 

uso excessivo e indevido dos recursos naturais se tornaram mais evidentes devido, 

principalmente, à revolução industrial.  

As discussões sobre os impactos das ações antrópicas no meio ambiente iniciaram-se no 

século XX. Em 1972, as Nações Unidas organizaram, pela primeira vez, uma grande 

conferência que tratava da degradação do meio ambiente e objetivava estabelecer planos de 

ação para minimizar os efeitos nocivos proveniente da ação antrópica que vinham aumentando 

de forma expressiva. Este evento ficou conhecido como Conferência de Estocolmo, devido ao 

lugar em que ocorreu, mas também pode ser chamado de Conferência das Nações Unidas sobre 
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o Meio Ambiente Humano. Como resultado, foi criado o Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente, o qual atua até os dias de hoje, incentivando as nações a se desenvolverem de 

maneira sustentável. 

Em 1987 foi realizada a Comissão Mundial para o Meio Ambiente e o 

Desenvolvimento, comandada por Gro Haalen Brundtland, e por este motivo também 

conhecida como Comissão Brundtland. Esta comissão é importante pois nela o termo 

“desenvolvimento sustentável” foi utilizado pela primeira vez, sendo definido como uma forma 

das nações se desenvolverem sem comprometerem a capacidade das gerações futuras de se 

desenvolverem também (BRUNDTLAND, 1991, p.46-47). Segundo Barbosa (2008, p.2-3), o 

conceito de desenvolvimento sustentável exposto no relatório de Brundtland é um conceito 

questionável porque ele não descreve quais são as necessidades da geração atual que precisam 

ser atendidas e nem quais são as das gerações futuras, mas a autora concorda que foi um 

relatório importante pois centralizou a atenção mundial na busca de novas formas de 

desenvolvimento econômico visando o mínimo de danos ao meio ambiente possível. 

“ No Brasil, o desenvolvimento sustentável configura-se um desafio, que se torna ainda 

mais amplo para alguns grupos sociais, dentre as quais se ressaltam as comunidades rurais 

quilombolas, marcadas pela segregação e insuficiente assistência pública. ” (MACÊDO,2014, 

p.11). Ainda segundo a autora, faz-se necessário vincular a questão do desenvolvimento 

sustentável a trabalhos como este, pois a comunidade de Capoeiras tem como base econômica 

a agricultura, além disso, as atividades do cotidiano dos moradores estão intimamente ligadas 

ao meio ambiente.  

2.2 A legislação ambiental brasileira.  

De acordo com Farias (2007, p.1), os momentos históricos que compõem a evolução da 

legislação ambiental brasileira são três: fase fragmentária, fase setorial e fase holística. A fase 

fragmentária é a primeira fase dessa evolução, sendo caracterizada por uma despreocupação 

com a preservação do meio ambiente como um todo, existem apenas mecanismos de 

preservação de recursos naturais específicos. Ainda de acordo com o autor, essa fase 

compreende o período do descobrimento do Brasil até meados da década de 30. “Cabe ressaltar 

que havia nesse período algumas previsões legais relacionadas com a fauna e a flora nativas da 
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época por parte de algumas regulamentações portuguesas” (FREIRIA, 2015, p.158), como por 

exemplo as Ordenações Afonsinas (1446), Ordenações Manuelinas (1521) e as Ordenações 

Filipinas (1603). 

Farias (2007, p.1) afirma que a fase setorial é dividida em dois períodos: final da década 

de 20 até o fim da década de 50 e início dos anos 60 até o final dos anos 70. Foi uma época em 

que só se cuidava do recurso que possuísse valor econômico. “A política brasileira via o meio 

ambiente como um obstáculo ao crescimento econômico e, portanto, como uma restrição ao 

direito da população brasileira desenvolver-se” (BORGES et al., 2009, p. 450). Outro aspecto 

dessa segunda fase é a visão compartimentada, ou seja, diferentes órgãos ambientais 

regulamentavam a exploração e uso de diferentes recursos naturais. “Cada um desses órgãos 

federais passou a desempenhar suas atribuições e competências em todo o território nacional 

independentemente da atuação dos demais, o que conduziu a ações descordenadas e 

conflitantes” (FARIAS, 2007, p.2). 

A fase holística se deu a partir da década de 80. Pott e Estrela (2017, p. 274) afirmam 

que o ano de 1981 foi muito importante pois foi instituída a Política Nacional do Meio Ambiente 

e houve a criação do Conselho Nacional do Meio Ambiente e do Sistema Nacional do Meio 

Ambiente. “ [...] instituindo também instrumentos como Padrões de Qualidade Ambiental, 

Zoneamento Ambiental, Avaliação de Impactos Ambientais, Licenciamento Ambiental e o 

Sistema Nacional de Informações Ambientais (POTT, ESTRELA, 2017, p. 274). “Nessa fase 

desponta a idéia [sic] de intercomunicação e interdependência entre cada um dos elementos que 

formam o meio ambiente, o que faz com que esses elementos devam ser tratados de forma 

harmônica e integrada” (FARIAS, 2007, p.2). 

3 METODOLOGIA 

De acordo com Gil (2002, p.41-45) o presente trabalho classifica-se como pesquisa 

exploratória, visto que objetiva a ampliação do conhecimento acerca do objeto de estudo, de 

forma mais flexível. Ademais, de acordo com os procedimentos técnicos esta pode ser 

classificada como pesquisa bibliográfica, além de ser um levantamento, uma vez que foram 

realizadas entrevistas estruturadas. Boni e Quaresma (2005, p.74) afirmam que algumas das 
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vantagens do uso desse tipo de questionários são que os entrevistados têm uma maior liberdade 

nas respostas porque não precisam se identificar, é possível obter um número significativo de 

dados, além das respostas serem objetivas e rápidas.  

A visita à comunidade Capoeiras, pertencente ao município de Macaíba, foi realizada 

no dia 01 de junho de 2019. Primeiramente, foi realizada uma breve explicação sobre o porquê 

da realização da pesquisa e em seguida a aplicação dos questionários. Obteve-se um espaço 

amostral de 20 entrevistados, dos quais apenas 1 é do sexo masculino, pois no dia da visita 

estava acontecendo um encontro de mães da comunidade. Por fim, efetuou-se uma análise das 

respostas obtidas, visando adquirir conclusões referentes aos dados que foram coletados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Primeiramente, os moradores questionados sobre o destino do lixo gerado em suas 

residências. A partir da análise dos resultados obtidos verifica-se que 60% das pessoas colocam 

seu lixo em sacos plásticos e aguardam o caminhão de lixo, o qual geralmente passa duas vezes 

na semana, 5% realizam compostagem e 35% queimam os resíduos. Percebe-se também a 

ausência da prática de coleta seletiva. Um grande problema presente na comunidade é que os 

caminhões de lixo não passam em algumas regiões devido à dificuldade de acesso em algumas 

áreas, assim, muitos moradores acabam recorrendo à queima do material como uma alternativa 

mais prática. Contudo, verifica-se que apesar de adotarem esse método, os entrevistados sabem 

que ele é prejudicial ao meio ambiente, porém não conseguem adotar outras soluções, seja por 

falta de tempo ou de conhecimento.  

Os resultados obtidos neste trabalho apresentam aspectos similares e divergentes em 

relação aos obtidos por Fernandes e Muniz (2017, p.10-13), pois inversamente ao que ocorre 

em Capoeiras, mais da metade dos habitantes da Comunidade Quilombola de Conceição do 

Imbé separam o lixo para a coleta seletiva, contudo, a porcentagem referente à queima dos 

resíduos é praticamente a mesma, tendo uma diferença de apenas 5% nas respostas. Ademais, 

em ambas pesquisas se verificou que os moradores apresentam consciência da inadequação da 

prática das queimadas, já que esta pode ocasionar “ [...] a alteração dos ecossistemas, 

impactando na fauna, na circulação de águas superficiais e subterrâneas, nas condições de 
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temperatura e umidade e a poluição de águas e solos [...]” (FERNANDES & MUNIZ, 2017, 

p.12). Contudo, devido as dificuldades de realizarem outras atividades como coleta seletiva e 

compostagem, acabam recorrendo a esse método. 

No âmbito jurídico, a lei N° 12.305 de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos 

sólidos, proíbe em seu Art. 47 algumas formas de disposição ou deposição final de resíduos e 

rejeitos, dentre elas encontram-se a queima a céu aberto e lançamento in natura no ambiente, 

ambas realizadas na comunidade. O acúmulo de resíduos nas ruas não é um problema exclusivo 

de Capoeiras, Castilho e Amaral (2012, p.2), também apresentam esta situação como uma 

realidade na comunidade remanescente de Itaboca, no Paraná. Segundo os autores essa 

disposição inadequada “ [...] ocasiona a perda da qualidade de vida da comunidade [...]”.  Além 

disso, o artigo 54, da Lei 9.605 de 1998, mais conhecida como lei de crimes ambientais, 

estabelece que ocasionar poluição de qualquer natureza em níveis que originem ou possam 

originar prejuízos à saúde humana, ou que provoquem a morte de animais ou a destruição 

significativa da flora é crime, sendo assim, as duas atividades citadas anteriormente se 

enquadram nessa categoria.  

A política Nacional do Meio ambiente (1981) determina que a educação ambiental deve 

estar presente em todos os níveis educacionais e ressalta a importância de capacitar a 

comunidade para que a população seja agente ativo na preservação do meio ambiente. Com 

base nesse princípio, foi questionado a respeito do acesso a informações relativas a esse tema 

na comunidade. Os entrevistados disseram que é falado sobre o meio ambiente nas escolas e 

nas próprias residências, porém raramente vão pessoas de fora da comunidade, para falar sobre 

essa temática. Observa-se, então, a necessidade de que profissionais da área ambiental, visitem 

a comunidade para realizar de forma eficaz a qualificação e preparação da população. 

Outra questão abordada durante as entrevistas foi em relação ao destino que é dado ao 

óleo gerado na cozinha das residências. Os resultados mostram que 35% das pessoas não sabem 

o que fazer com esse resíduo, 60% despejam o óleo in natura no ambiente, assim como no ralo 

da pia e apenas 5% realizam a reciclagem desse material através da produção de sabão 

ecológico. Segundo Pitta Junior et al. (2009, p.2) o resíduo oriundo do óleo de cozinha pode 

servir como matéria prima para outros produtos como tintas, farinha para ração animal, 

biodiesel, glicerina, entre outras opções. Entretanto, a produção do sabão ecológico é a 
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alternativa mais relevante para o presente trabalho, pois pode ser realizada de maneira artesanal 

e gerar renda para os moradores da comunidade de Capoeiras. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do exposto, pode-se concluir que as maneiras utilizadas pelos habitantes da 

comunidade de Capoeiras para descartar seus resíduos domiciliares não estão de acordo com a 

legislação vigente em nosso país, visto que apresentam desconformidades em relação ao que é 

exposto na lei de crimes ambientais (1998), Política Nacional do Meio Ambiente (1981) e a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010). Ademais, conclui-se que, no geral, os habitantes 

de Capoeiras apresentam consciência da inadequação dos métodos por eles utilizados, porém, 

devido à falta de informação, não possuem o conhecimento sobre outras práticas 

ambientalmente adequadas que podem ser adotadas. 
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COMPOSIÇÃO DE ESPÉCIES E RAZÃO SEXUAL DE ABELHAS E 

VESPAS SOLITÁRIAS NA REGIÃO SERRANA DE PORTALEGRE - 

RN 

 GAMA, R. E. S.1; FERREIRA, G. B. M.1; PEREIRA, M. K. O.1. e GUIMARÃES-BRASIL, M. O.2  

 1,2 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas.  

 

RESUMO 

O presente trabalho teve como objetivo realizar um estudo dos aspectos do comportamento de 

nidificação de abelhas e vespas solitárias que nidificam em cavidades preexistentes na região 

serrana de Portalegre, situada no alto Oeste Potiguar, tendo como especificidades, verificar o 

tamanho, realizar contagem das células e dos ninhos coletados e evidenciar a razão sexual. 

Foram utilizados ninhos-armadilhas, confeccionados de cartolina preta, inseridos em blocos de 

madeira na Mata da Bica, região serrana de Portalegre – RN. Do total de ninhos registrados 

com emergência foram amostradas três espécies de abelhas da família Apidae e quatro espécies 

de vespas divididas em duas famílias, Vespidae e Crabronidae. A razão sexual constata uma 

predominância de indivíduos machos em relação a fêmeas. As informações obtidas neste 

trabalho poderão auxiliar na manutenção da fauna de insetos da região, assim como traçar 

serviços de polinização para beneficiar a agricultura local.  

 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Ninhos-armadilhas. Apidae. Vespidae.  

 

ABSTRACT  

 

The objective of the present work was to study the nesting behavior aspects of solitary bees and 

wasps that nest in pre-existing cavities in the highland region of Portalegre, located in the upper 

west of Potiguar. of the nests collected and evidence the sex ratio. Trap nests, made of black 

cardboard, were inserted into wooden blocks in Mata da Bica, Portalegre mountain region - 

RN. From the nests registered with emergence, three species of bees of the family Apidae and 

four species of wasps were divided into two families, Vespidae and Crabronidae. Sex ratio 

shows a predominance of males over females. The information obtained in this work may help 

to maintain the insect fauna of the region, as well as outline pollination services to benefit local 

agriculture. 
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1. INTRODUÇÃO  

Dentre os agentes biológicos, as abelhas e vespas são amplamente conhecidas por serem 

as principais polinizadoras e sensíveis indicadores biológicos da qualidade e conservação dos 

diversos ecossistemas terrestres (TSCHARNTKE et al., 1998). De acordo com Bawa et al. 

(1985), até 80% das espécies vegetais são polinizadas por abelhas ou vespas, por isso, a 

importância de manter a permanência delas nos biomas brasileiros. Além disso, as vespas, além 

de atuarem como polinizadores e apresentarem semelhanças quanto aos hábitos alimentares das 

abelhas, ainda desenvolvem fundamental importância na regularização da população de pragas 

biológicas em cultivos agrícolas (EVANS e EBERHARD, 1970; KROMBEIN, 1967; 

FERNANDES et al., 2009; O’NEILL, 2002).  

Estes insetos geralmente nidificam em cavidades predeterminadas, como árvores, muros 

e ninhos abandonados, e constroem células com diferentes tipos de materiais, como óleo, resina, 

barro, areia e folhas (PERUQUETTI e DEL LAMA, 2003; ALVES-DOS-SANTOS, 2009). Por 

outro lado, 90% das espécies de vespas solitárias nidificam, em sua maioria, no solo, tendo 

como substrato mais usado a madeira, elas também podem construir seus ninhos em tocos, 

galhos ou ramos de árvores (SILVA, 2008).  

Conforme estudado por Myers et al. (2000), as regiões serranas, principalmente as que 

são caracterizadas por resquícios de Mata Atlântica, como a da Mata da Bica em Portalegre-

RN, ofertam uma vasta diversidade de recursos e condições ambientais fundamentais para a 

sobrevivência e desenvolvimento de muitas espécies de vespas e abelhas solitárias. 

Dessa forma, é de grande importância o conhecimento a respeito das características 

associadas à biologia de nidificação de abelhas e vespas solitárias que habitam nesses locais, a 

fim de alcançar melhorias nas estratégias de conservação e manutenção dessa fauna de insetos 

da região, bem como a utilização em serviços de polinização, o que pode beneficiar a agricultura 

local abrindo a possibilidade de oferecer serviços de polinização na região.  

A partir disso, o presente trabalho, tem como objetivo realizar um estudo dos aspectos do 

comportamento de nidificação de abelhas e vespas solitárias que nidificam em cavidades 

predeterminadas na região serrana de Portalegre, Rio Grande do Norte. Sendo mais específico, 

verificar o tamanho, realizar contagem das células e dos ninhos coletados e evidenciar a razão 

sexual. 

 

 

470 



 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

Cerca de 85% das espécies de abelhas e vespas conhecidas em todo o mundo possuem 

comportamento solitário (BATRA, 1984). Cada uma apresenta características próprias e 

executam um papel importante e fundamental dentro dos ecossistemas (SILVA et al., 2014). 

Essas espécies solitárias são caracterizadas por possuírem um comportamento no qual, uma 

única fêmea coleta alimento, constrói, defende seu próprio ninho de inimigos e oviposita sem 

a ajuda de outras operárias, e depois de cumpridas todas estas tarefas morre, ou seja, não há 

contato entre gerações (BATRA, 1984; ALVES-DOS-SANTOS, 2002).  

Para que as abelhas e vespas solitárias possam sobreviver, se desenvolver e reproduzir em 

um determinado local é preciso que existam no ambiente locais para fundação de seus ninhos e 

recursos disponíveis (GATHMANN; TSCHARNTKE, 2002). As regiões serranas que 

apresentam vegetação com características de Mata Atlântica oferecem uma grande diversidade 

de recursos importantes para a sobrevivência dessas espécies. Estes recursos incluem locais 

específicos para nidificação, materiais para construção dos ninhos e recursos para alimentação 

das larvas e abelhas adultas, como o néctar, pólen, resina, óleos, fragrâncias, tecidos 

comestíveis florais, entre outros (SIMPSON; NEFF, 1983; WESTRICH, 1996; GATHMANN; 

TSCHARNTKE, 2002; DAFNI, 2005).  

Ao realizar uma visita e coletarem os recursos florais que as plantas disponibilizam, as 

abelhas e vespas exercem um papel importante para com o sistema de reprodução delas 

mesmas, conhecido como polinização, sendo responsáveis pela sustentação da cadeia alimentar 

nos ecossistemas silvestres. Elas ao realizarem a polinização garantem que as plantas formem 

frutos, sementes, bem como perpetuem sua espécie; com isso, possibilitam a reposição e a 

conservação das populações de plantas nos ecossistemas naturais e a produção de frutos e 

alimentos. Além disso, também realizam o importante papel de indicadores biológicos da 

qualidade e conservação dos habitats ou de mudança ambiental (TSCHARNTKE et al., 1998; 

SILVA et al., 2014). 

 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada durante os meses de março a dezembro de 2017 na Mata da Bica, 

localizada no município de Portalegre, com coordenadas geográficas 6°01'16.9" de latitude sul 

e 37°59'26.5"de longitude oeste, que está disposta sobre a vertente norte do município, e faz 

parte da bacia do Rio Apodi Mossoró  (MEDEIROS, 2015).  
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O município de Portalegre está localizado no Alto Oeste do Rio Grande do Norte, 

situando-se a 390 km da capital Natal, com altitude em média de 642 metros (IDEMA, 2014).  

O clima típico da serra de Portalegre é o tropical chuvoso, com temperatura média em 

torno dos 23ºC anuais, umidade relativa do ar em torno de 66%, e um índice pluviométrico com 

aproximadamente 1.100 milímetros por ano, que se distribuem entre os meses de fevereiro a 

maio, sendo março o mês com maior precipitação (IDEMA, 2014). 

A vegetação local se caracteriza por possuir a predominância da caatinga hiperxerófila e 

os brejos de altitude. Segundo Neres (2014), a Caatinga destaca-se por ser um grupo de 

vegetações que são adaptáveis a climas com temperaturas elevadas, escassez e má distribuição 

de chuvas, como no semiárido nordestino. Já os brejos de altitude, sendo conhecidos também 

como matas úmidas, são vegetações que devido a grandes altitudes criam condições necessárias 

para evolução de uma flora composta por resquícios de Mata Atlântica, possuindo uma floresta 

sub-perenifólia que possui condições privilegiadas no que se refere à umidade do ar, do solo, e 

de temperaturas mais amenas, com uma densa cobertura vegetal, o que foge dos padrões 

geográficos ambientais típicos do sertão potiguar (SEPLAN, 2013; MEDEIROS, 2015).  

A coleta das espécies de abelhas e vespas solitárias foi feita com a utilização de ninhos 

armadilhas, feitos de cartolina preta, com uma das extremidades fechadas com fita adesiva e 

colocadas em orifícios de blocos de madeira, fixados a um caibro para sua sustentação. Foram 

disponibilizados dois blocos de madeira dispostos lado a lado, cada um com 120 orifícios para 

nidificação, com diâmetros de 5, 6, 9 e 10 mm, 8 cm de comprimento e fixados a um metro do 

solo, segundo a metodologia apresentada por Camillo et al., (1995). 

Mensalmente a nidificação nos tubos de cartolina era verificada. Quando os tubos de 

cartolina se encontravam nidificados, eram coletados, identificados, e levados para o 

laboratório do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), e mantidos sob temperatura 

ambiente. Posteriormente, eram inseridos em pedaços de mangueira transparente com furos, 

para que fosse possível ocorrer oxigenação, fechados com fita adesiva e monitorados 

diariamente até que as abelhas ou vespas emergissem. Os ninhos retirados do campo eram 

imediatamente substituídos com novos tubos de cartolina vazios, para que fosse possível manter 

o controle de nidificação mensal.  

Após a emergência dos indivíduos, os ninhos-armadilhas foram abertos para que fossem 

analisados, fotografados e descritos com relação a vários aspectos, dentre eles o número de 

células de cria, comprimento do ninho e de cada célula. Também foram abertos os ninhos sem 
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registro de emergência após três meses da coleta para serem analisados quanto aos aspectos 

anteriormente citados. 

Todos os espécimes coletados foram sacrificados em câmara mortífera sob vapor de 

acetato de etila, montadas em alfinetes entomológicos, colocados em estufa a 40°C por 24 horas 

e devidamente etiquetados. A identificação taxonômica de todo o material (abelhas e vespas) 

foi realizada por taxonomistas do INPA (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia). 

Como o presente trabalho é de caráter mais descritivo, as análises realizadas foram apenas 

de média dos comprimentos encontrados nos ninhos ocupados (M= ∑c/Ni) e de razão sexual.  

M= 
Ni

c
 

Em que: M – Média;  

              ∑c – Somatória dos comprimentos dos ninhos; 

              Ni – Ninhos ocupados.  

Os dados foram submetidos ao programa Excel e foram usadas as equações de média 

aritmética simples e desvio padrão. A razão sexual foi calculada através da proporção do 

número de machos emergidos pelo de fêmeas, dividindo o número maior pelo menor para se 

obter o valor. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

4.1 Composição de espécies 

 

Do total de 240 ninhos fornecidos mensalmente, apenas 50 foram ocupados e destes 

somente 24 registraram a emergência de abelhas ou vespas. No final, totalizou-se 69 indivíduos 

emergidos pertencentes a duas famílias de vespas (Crabronidae e Vespidae) e uma família de 

abelha (Apidae). 

Das duas famílias de vespas foram identificadas quatro espécies (Brachygastra sp.1; 

Trypoxylon sp.1; Trypoxylon sp.2 e Trypoxylon lactitarse) pertencentes a dois gêneros. Além 

disso, foi constatada também a presença de uma espécie cleptoparasita não identificada da 

família Chrysididae. As espécies de abelhas amostradas foram Centris (Heterocentris) 

terminata Smith, 1874; Centris (Hemisiella) tarsata Smith, 1874 e Tetrapedia sp.1 Ao todo 

foram contabilizadas 74 células de crias nos ninhos de vespas e 12 células de cria nos ninhos 

de abelhas (Tabela 1). 
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 Tabela 1. Espécies de abelhas e vespas, número de ninhos, número de células construídas e 

de indivíduos emergidos, com suas respectivas frequências analisadas no período de março 

a dezembro de 2017, na Mata da Bica, Portalegre – RN. 

 

Família/Espécie Número de 

ninhos 

Número de 

células 

construídas  

Número de 

indivíduos 

emergidos 

Frequência  

% 

Abelhas  12  25% 

Apidae    25% 

Centris (Heterocentris) 

terminata Smith, 1874 

2 3 2  

Centris (Hemisiella) 

tarsata Smith, 1874 

1 2 1  

Tetrapedia sp.1 3 7 6  

Subtotal 6 12 9  

Vespas  74  75% 

Crabronidae    29% 

Trypoxylon sp.1 2 8 3  

Trypoxylon sp.2 4 19 12  

Trypoxylon lactitarse 1 4 1  

Vespidae    29% 

Brachygastra sp.1 

Chrysididae* 

7 

* 

43 34 

10 

 

17% 

Subtotal 18 74 60  

Total (Abelhas e 

vespas) 

24 86 69  

 Fonte: Elaborado pelos autores.        *Espécies parasitas, como não são fundadoras, não entram na porcentagem 

de número de ninhos fundados. 

 

Dos 240 ninhos oferecidos, aproximadamente 21% (50 ninhos) foram ocupados, o que 

pode explicar a baixa riqueza e abundância de espécies. No entanto, foi possível identificar 

quais espécies presentes na área nidificam em ninhos armadilha.  

A oferta de apenas um tipo de ninho-armadilha, como os blocos de madeira com canudos 

de cartolina preta pode ter contribuído para o baixo número de espécies coletadas. Uma vez que 

diminui a chance de nidificação de espécies que tenham outras estratégias de nidificação como 

as que precisam de locais mais amplos ou as que precisem escavar madeira para fundar seus 

ninhos (PEDROSO, 2014; FREIRIA et al., 2017; MOREIRA et al., 2017). 

 Estudos que oferecem uma grande variedade de ninhos-armadilha confeccionados com 

potenciais substratos para nidificação de abelhas e vespas, como exemplo, gomos de bambu, 

caixas de madeira, tubos de cartolina, entre outros, geralmente conseguem registrar uma maior 

riqueza e abundância de espécies (GUIMARÃES-BRASIL, 2015; CRUZ, 2016; ROCHA-

FILHO et al., 2017).  

474 



 

 

Outra possível causa da baixa quantidade de indivíduos amostrados seria decorrente da 

pouca variação de diâmetros oferecidos, visto que, Aguiar e Martins (2002) constataram em seu 

estudo que as espécies de abelhas têm uma preferência por tubos com diâmetros que oferecem 

um melhor ajuste do seu corpo e de suas células, de forma que orifícios maiores exigem um 

maior gasto energético para construir a célula e preencher espaços. Dessa forma, exclui-se então 

a possibilidade de abelhas maiores ou menores nidificarem nos ninhos armadilhas, assim como 

abelhas com diferentes estratégias de nidificação. Além disso, destaca-se também a altura 

constante em que os ninhos foram submetidos, visto que outros estudos afirmam a preferência 

dessas espécies por estratos vegetais superiores, entre 8 e 15 metros de altura e no presente 

estudo, os ninhos ficaram presos a caibros de sustentação a um metro do solo, esse fator também 

pode ter contribuído para a baixa quantidade de espécies coletadas (MORATO et al., 1999). 

A baixa riqueza e abundância das espécies capturadas também podem estar relacionadas 

a conservação da vegetação da área de estudo, visto que a área onde foi realizada a pesquisa se 

trata de uma área bem preservada, com uma rica geodiversidade, biodiversidade e condições 

excepcionais de umidade e temperatura e que, alguns autores afirmam que em locais como a 

área de estudo oferecem um maior número de cavidades naturais, tornando assim os ninhos-

armadilhas não tão atrativos. Porém, a ação antrópica na área, assim como o período de 

estiagem que também afeta a região podem influenciar nos resultados (ELPINO-CAMPOS et 

al., 2007; CORDEIRO, 2009; MEDEIROS e MEDEIROS, 2012).  

Alguns outros aspectos podem ter afetado na quantidade de ninhos e espécies amostradas 

nesse trabalho, como por exemplo, a disposição dos ninhos-armadilhas na área de estudo, 

recursos de nidificação durante os meses da pesquisa e o tempo de amostragem (CARVALHO, 

2014; FORTEL et al., 2016; OLIVEIRA et al., 2017).  

O número de vespas encontradas da espécie Brachygastra sp.1 foi superior em 

comparação as demais. A maior abundância dessa espécie pode ser explicada pelo fato delas 

apresentarem uma preferência maior por ambientes úmidos e de grandes altitudes, como 

florestas de características equivalentes da área de estudo (RICHARDS, 1978; SILVA, 2012). 

 

4.2 Razão sexual 

 

 Com relação a razão sexual, observou-se que nas espécies Centris tarsata, Tetrapedia 

sp.1 e Trypoxylon sp.1, o número de fêmeas foi maior que o número de machos, e nas demais 

espécies o número de machos foi predominante (Tabela 2). Essa diferença de razão sexual pode 
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ser explicada a partir de fatores ambientais e a disponibilidade de recursos alimentares em 

determinadas épocas do ano. Para as fêmeas de abelhas a oferta de recursos afeta tanto a razão 

quanto o tamanho dos indivíduos, pois as fêmeas são geralmente maiores que os machos devido 

a um aprovisionamento de alimento que é realizado pela fêmea-fundadora para seu 

desenvolvimento. Esse fator pode ter influenciado para o baixo número de indivíduos do sexo 

feminino (SILVA et al., 2001; PERUQUETTI e DEL LAMA, 2003; MENDES e RÊGO, 2007; 

FERREIRA, 2010; CARVALHO, 2011).  

No tocante as vespas, conforme estudado por Buschini (2007) e Polidori et al., (2011), a 

razão sexual das espécies coletadas pode ser afetada pelo diâmetro do ninho-armadilha, como 

também pela disponibilidade de alimentos por ser uma oferta sazonal. Isso pode ter colaborado 

para o fato de ter ocorrido somente emersão de machos da espécie Brachygastra sp.1, chegando 

ao número de 34 indivíduos. Essa ocorrência difere dos dados apresentados por Naumann 

(1968), que em sua revisão analisou 4754 espécimes, das quais apenas 99 eram machos.  

 

Tabela 2. Família e espécie de abelhas e vespas coletadas e respectivos números de machos e 

fêmeas emergidos com razão sexual analisadas no período de março a dezembro de 2017, na 

Mata da Bica, Portalegre – RN. 

Família/Espécie 

  

Nº de 

machos 

(♂) 

Nº de 

fêmeas 

(♀) 

Razão sexual (♂/♀) 

Abelhas    

Apidae    

Centris (Heterocentris) terminata 

Smith, 1874 

2 0 - 

Centris (Hemisiella) tarsata Smith, 

1874 

0 1 - 

Tetrapedia sp.1 2 4 1:2 

Subtotal 4 5  

Vespas    

Crabonidae    

Trypoxylon sp.1 1 2 1:2 

Trypoxylon sp.2 5 2 1:0,4 

Trypoxylon lactitarse 1 0 - 

Vespidae    

Brachygastra sp.1 

Chrysididae 

33 

 

- 

0 

 

- 

- 

 

- 

Subtotal 41 4  

Total (Abelhas e vespas) 45 9  
Fonte: Elaborado pelos autores.         
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quatro espécies de vespas distribuídas em duas famílias, assim como três espécies de 

abelhas de apenas uma família nidificaram em ninhos-armadilhas. Brachygastra sp.1 foi a 

espécie mais abundante e que apresentou o maior número de indivíduos emergidos. 

Em relação à razão sexual, foi constatada uma predominância de indivíduos machos, com 

exceção das espécies Tetrapedia sp.1 (abelha) e Trypoxylon sp.1 (vespa) em que ambas 

apresentaram razão sexual de 1:2 e Centris tarsata (abelha) que emergiu apenas um indivíduo 

do sexo feminino. 

As informações coletadas nesse trabalho poderão ser utilizadas para auxiliar na 

manutenção e conservação da fauna e insetos dessa região, assim como traçar serviços de 

polinização de plantas nativas e agrícolas. Entretanto, são necessários mais estudos que 

abordem a biologia de nidificação dessas espécies para o desenvolvimento de um bom manejo.  
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ENSAIO DE BIODEGRADAÇÃO DO DODECIL SULFATO DE SÓDIO 

(SDS) A PARTIR DE CULTURAS MICROBIANAS DA ESTAÇÃO DE 

TRATAMENTO DE ESGOTOS DO IFRN - SÃO PAULO DO POTENGI 

Joana Denize Silva de Souza1; Lairton Santos de Araújo2 e Leonam Gomes Coutinho3 

1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

A contaminação ambiental e os fatores que os cercam, não é uma problemática atual. A 

partir dos anos 80, o amplo uso de compostos prejudiciais ao meio ambiente vem aumentando 

e elevando a sua presença no ambiente de forma permanente. Além disso, essas moléculas têm 

sido associadas a uma elevada toxicidade para a biodiversidade dos ecossistemas. Desta forma 

a biodegradação torna-se um dos principais processos que pode contribuir para redução ou 

eliminação dos riscos associados a estes compostos no ambiente. Diante disso, este projeto visa 

selecionar e avaliar a potencialidade de consórcios microbianos oriundos da estação de 

tratamento de esgotos do campus São Paulo do Potengi em biodegradar surfactantes aniônicos. 

Para isto, microrganismos oriundos do efluente da estação de tratamento de esgotos (ETE) do 

IFRN São Paulo do Potengi foram cultivados em meio de cultura suplementado com um 

surfactante aniônico, dodecil sulfato de sódio (SDS). Os níveis do surfactante após o período 

de incubação foram avaliados por espectrofotometria utilizando a metodologia do azul de 

metileno. A metodologia de detecção foi padronizada e durante os 14 dias do ensaio de 

biodegradação houve degradação de aproximadamente 50mg/L de surfactante colocado nos 

meios de cultura. Portanto, neste estudo foi possível obter culturas com potencial para 

degradação de SDS o que indica a capacidade biológica da ETE na degradação inata do 

surfactante aniônico testado.   

PALAVRAS-CHAVE: Biodegradação. Surfactante Aniônico. Estação de Tratamento de 

Esgoto. 
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ABSTRACT 

Environmental contamination and the factors surrounding it is not a current issue. 

Since the 80’s, the widespread use of environmentally harmful compounds has been 

steadily increasing and increasing their presence in the environment. In addition, these 

molecules have been associated with high toxicity to the biodiversity of ecosystems. This 

way, the biodegradation becomes one of the main processes that can contribute to 

reduction or elimination of the risks associated with these compounds in the environment. 

Therefore, this project aims to select a microbial consortium composed of native 

microorganisms of the Potengi Region with potential to biodegrade anionic surfactants. 

To do that, microorganisms from the effluent from the sewage treatment plant (STP) of 

the IFRN São Paulo do Potengi were grown through culture media supplemented with 

sodium dodecyl sulfate (SDS), an anionic surfactant. The levels of the surfactant after the 

incubation period were evaluated by spectrophotometry using the methylene blue method 

and the data obtained were statistically analyzed. During the 14 days of the 

biodegradation, there was degradation of approximately all the surfactant placed in the 

culture media. So, in this study, it was possible to obtain an initial culture with potential 

for degradation of SDS which will be submitted to new tests to evaluate this potential of 

biodegradation as well as promoting the insertion of a new line of research in the Campus 

IFRN São Paulo do Potengi, considering the technological focus in the area of 

environment. 

KEYWORDS: Biodegradation. Anionic Surfactant. Sewage Treatment Station. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A contaminação dos recursos ambientais subterrâneos e superficiais por 

compostos orgânicos tóxicos é um dos maiores impasses enfrentados pela geração atual 
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(COSTA et al., 2014). A partir dos anos 80, o amplo uso de compostos prejudiciais ao 

meio ambiente vem aumentando e elevando a sua presença no ambiente de forma 

permanente. 

Além disso, essas moléculas têm sido associadas a uma elevada toxicidade para a 

biodiversidade dos ecossistemas. A pensar de que o aumento dos problemas ligados à 

poluição ambiental tem acarretado uma maior conscientização quanto à sua importância, 

como também a necessidade de criar novos métodos que possibilitam a remediar os locais 

impactados (CERQUEIRA et al., 2009).  

Desta forma, a biodegradação torna-se um dos principais processos que pode 

contribuir para redução ou eliminação dos riscos associados a estes compostos no 

ambiente. A biodegradação é um processo multifacetado envolvendo um complexo de 

moléculas que interagem com comunidades mistas de microrganismos, especialmente 

bactérias e fungos capazes de biodegradar muitos tipos de resíduos em substâncias mais 

simples e menos tóxicas. 

Considerando que a permanência desses compostos na natureza tem sido 

associada a um aumento da sua tolerância por microrganismos, bem como, na indução de 

resistência desses microrganismos a antibióticos, além de todo impacto ambiental 

associado (SUNDHEIM et al.,1998; LEVY E MARSHALL, 2004; SCENIHR, 2009, 

2010). A biotransformação natural dos surfactantes aniônicos por microrganismos 

constitui uma alternativa para redução dos níveis ambientais desses compostos. E apesar 

de algumas espécies de microrganismo capazes de biodegradar esses compostos já terem 

sido identificadas em outros locais, a obtenção de um consórcio microbiano nativo da 

região com esse potencial biotecnológico evita promover a introdução de espécies 

exóticas no ecossistema local assim como reduzir a eficiência de biodegradação 

(IVANKOVIC & HRENOVIC, 2010). Ademais, é fundamental que se faça o controle 

das substâncias tóxicas lançadas no meio ambiente, para que o impacto de contaminantes 

químicos sobre os ecossistemas e sobre a saúde humana possa ser minimizado 

(MORAES,2004). 

Portanto, esse trabalho tem como objetivo selecionar um consórcio microbiano 

com potencial para a biodegradação do surfactante aniônico dodecil sulfato de sódio 

(SDS). Além disso, o desenvolvimento dessa pesquisa poderá gerar um produto 
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biotecnológico (consórcio microbiano) capaz de ser aplicado como estratégia de 

recuperação ambiental de áreas contaminadas, bem como, novas metodologias serão 

padronizadas, o que contribuirá para a consolidação do grupo de pesquisa, formação e 

capacitação de recursos humanos e fortalecimento da pesquisa científica no âmbito 

institucional. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 O termo tensoativo, ou agente surfactante ativo (Figura 1), é um tipo de composto 

orgânico que apresenta característica anfipaticas, ou seja, parte da molecula é uma porção 

polar e a outra apolar. Bem como, também possui  carater anfifilico, que possibilita em 

meio aquoso diminuir a força de coesão entre as moleculas e, consequentemente, sua 

tensão superficial (DALTIN, 2011).  

 

 

 

O impacto dos surfactantes no meio ambiente também pode ser um desafio quando 

são encontrados como misturas de moléculas homólogas tornando difícil o processo de 

separação. A crescente sensibilização ecológica, o aprimoramento nas operações de 

tratamento de águas residuais e maior eficácia nos sistemas de lavagem e limpeza 

contribuíram para uma diminuição do teor de surfactante das águas superficiais, apesar 

do significativo aumento na produção destes compostos químicos nos últimos anos 

(WYRWAS et al., 2013).                                                                                                                              

A maioria dos surfactantes disponíveis comercialmente é sintetizada a partir de 

derivados do petróleo, representando assim uma importante fonte de poluição causando 

efeitos biológicos adversos a organismos aquáticos (BARBOSA,2011). O dodecil sulfato 

de sódio (SDS) é amplamente utilizado na indústria de produtos de limpeza, farmacêutica, 

cosméticos, assim como na produção de alguns papeis e polímeros. Nos últimos anos, 

esse tensoativo vem sendo utilizado para remediação ambiental (CHU; KWAN, 2003). 
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Detergentes aniônicos tais como, dodecil sulfato de sódio (SDS) são conhecidos 

por ter propriedades bacteriostáticas ou mesmo bactericidas, e inibir o crescimento de 

algumas cianobactérias fixadoras de nitrogênio (LECHUGA et al., 2016) e também esse 

efeito pôde ser observado em estudos toxicológicos em peixes, os quais podem sentir a 

presença de surfactantes em concentrações muito baixas (0,001 mg/L). Um dos efeitos 

tóxicos notados foi a alteração patológica nas brânquias: diminuição do crescimento e 

atividade de natação prejudicada (COSTA et al., 2014). Problemas causados pelas 

grandes quantidades de surfactantes são claramente visíveis nas estações de tratamento 

de esgotos (ETE´s), em que o detergente presente no efluente influencia negativamente 

os processos biológicos e físico-químicos. Quanto os aspectos físico-químicos, por 

exemplo, a diminuição da tensão superficial do líquido causa uma deterioração na 

floculação e sedimentação de pequenas partículas devido a estabilização delas na 

suspensão coloidal. Enquanto em nível biológico, os surfactantes afetam os consórcios 

microbianos no lodo ativado das ETE´s diminuindo sua biodiversidade e a decomposição 

de compostos xenobióticos (IVANKOVIC & HRENOVIC, 2010). Desta forma o uso de 

microrganismos na biodegradação destas moléculas químicas torna-se um importante 

alternativa nos processos de recuperação ambiental. 

    A biodegradação é uma importante técnica de recuperação de ambientes 

contaminados. Nas quais, os microrganismos utilizam um determinado composto 

orgânico como fonte de energia e carbono. Neste processo, os compostos podem ser 

quebrados em moléculas com estruturas mais simples e menos toxicas encontradas no 

ambiente (SCHULTZ, 2010). 

    Embora existam vários trabalhos descrevendo o isolamento de bactérias com 

propriedades para degradar surfactantes, incluindo uma grande variedade de linhagens, 

tais como Pseudomonas (KLEBENSBERGER et al., 2006; CHATURVEDI & KUMAR, 

2011; JOHN et al., 2015), Klebsiella oxytoca (MASDOR et al., 2015), Enterobacter sp. 

cepa NENI-13 (RAHMAN et al., 2016), e consórcios microbianos compostos de 

Acinetobacter calcoaceticus e Pantoea agglomerans (ABBOUD et al., 2007). Entretanto, 

nenhum trabalho descrevendo esse potencial tem sido descrito para consórcios 

microbianos endógenos da região Potengi. 
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    A introdução de consórcios de microrganismos oriundos de um ecossistema em 

um outro ecossistema torna os processos de biodegradação menos eficientes em função 

de alguns fatores de resistência ambiental tais como, baixa compatibilidade com os fatores 

abióticos e pressões seletivas através da competição e predação com as populações de 

espécies endógenas (VAN VEEN et al., 1997). 

 Desta forma tornasse notório a importância da obtenção de consórcios contendo 

espécies locais para a região onde deseja-se realizar a recuperação de uma área 

contaminada. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia descrita a seguir foi essencial para a realização da pesquisa 

quantitativa fundamentada nos princípios hipotético-dedutivo do método científico.  

3.1 Preparo de soluções e meio de cultura 

Para a quantificação analítica do SDS foram utilizados os seguintes reagentes: 

dodecil sulfato de sódio (SDS) 1g/L pH 7,0; 50 mM Na2B4O7, pH 10,5; CHCl3 padrão 

absoluto; 0,1 g de azul de metileno dissolvido em 100 ml de solução tampão de 10 mM 

Na2B4O7 pH 5-6.  

Enquanto que para as culturas microbiológicas, o meio mineral foi preparado pela 

adição de 1 ml das soluções A, B, C e D para cada litro de água destilada. Solução A: 

dissolver 8,5 g de KH2PO4; 21,75 g de K2HPO4; 33,4 g de Na2HPO4 · 2H2O e 1,7 g de 

NH4Cl em água destilada e nivelar para 1 litro do volume final. Solução B: 2,5 g de 

MgSO4 · H2O em 1 litro de água destilada. Solução C: 36,42 g de CaCl2 · 2H2O em 1 

litro de água destilada. Solução D: 0,25 g de FeCl3 em 1 litro de água destilada. O SDS 

foi a única fonte de carbono do meio nutritivo. 

3.2 Padronização do método de detecção de SDS 

Para a padronização da técnica de detecção do dodecil sulfato de sódio (SDS) foi 

utilizado o método espectrofotométrico descrito em JURADO et al. (2006). 

Resumidamente, em um tubo de ensaio de vidro foi adicionada 5 ml de amostra, em 

seguida alcalinizada pela adição de 200 μL Tetraborato de sódio 50 mM a pH 10,5. 

Posteriormente, 100 μL de azul de metileno e 4 ml de clorofórmio foram adicionados e 
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homogeneizados. Após agitação vigorosa durante 30s e 5 min em repouso, a absorbância 

da fase referente ao clorofórmio foi quantificada por espectrofotometria a 650 nm. Nesta 

etapa as amostras de SDS foram diluídas nas seguintes concentrações: 0,5 mg/L; 1,0 

mg/L; 1,5 mg/L; 2,0 mg/L e 2,5 mg/L, para a obtenção de uma curva padrão. 

3.3 Coleta do Material 

As amostras que serviram de inóculo inicial para a preparação e seleção dos 

consórcios microbianos foram coletados na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus 

São Paulo do Potengi em um frasco de 250 ml autoclavado. O primeiro inóculo coletado 

na ETE só tinha passado por um tratamento preliminar, portanto ainda considerado um 

efluente bruto (Figura 2A), enquanto o segundo inóculo foi coletado na mesma ETE do 

campus, sendo o efluente tratado (Figura 2B). Depois de feitas as coletas, foram 

realizados os testes de biodegradação. 

3.4 Ensaio de Biodegradação do SDS 

Para os ensaios de biodegradação foram preparadas 4 culturas microbiológicas em 

frascos Erlenmeyer de 1 litro, das quais 2 culturas contêm 25 mg/L de SDS em meio 

mineral e outras duas 50 mg/L. As culturas tiveram um volume final de 500 mL. Os 

inóculos (5 ml) oriundos da Estação de Tratamento de Esgoto tanto o bruto como o 

tratado, foram adicionados nas culturas. Os frascos Erlenmeyer foram fechados com 

algodão hidrofóbico permeável ao ar e deixados em temperatura ambiente com agitação 

eventual. Também foram preparados 1 erlenmeyer contendo somente o meio mineral 

mais 50mg/L de SDS. O perfil de biodegradação foi determinado nos dias 0, 5, 7 e 14 

medindo a concentração de SDS durante o processo de biodegradação. 

2A 

1

B 

2B 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Padronização da técnica de detecção de surfactantes 

Durante a padronização da técnica de detecção de SDS, algumas curvas de 

concentração foram realizadas de acordo com a metodologia descrita em JURADO et al. 

(2006). No entanto, em nenhuma curva foi possível obter um valor esperado para a 

concentração de 0.5 mg/L como demonstrado no estudo previamente citado. A melhor 

curva obtida neste trabalho é demonstrada na Figura 3 e apesar do valor de R=0.9984 ter 

sido abaixo de 1, esse valor corrobora ao observado na curva descrita no estudo que 

desenvolveu a metodologia (JURADO et al. 2006). Ao mesmo tempo, é perceptível que 

nas condições testadas em nosso estudo o limite de detecção da técnica para 

concentrações mais baixas foram alteradas, sendo 1 mg/L o novo limite de detecção 

estabelecido para nossas condições experimentais.  É importante ressaltar que os 

reagentes utilizados duram em média 1 mês, após isso os resultados começam a não serem 

satisfatórios. 

 

 

 

 

4.2 Ensaio de biodegradação 

Neste ensaio as culturas foram preparadas como descrito na seção de materiais e 

métodos, com duas culturas contendo 25 mg/L e 50 mg/L de SDS (Figura 4A). As análises 

iniciais de biodegradação durante os 14 dias demonstraram uma redução significativa do 

SDS como demonstrado no Figura 4B. Como observado nos resultados, 05 dias de 

incubação dos microrganismos com o surfactante foi suficiente para uma redução de 

aproximadamente 90% nas culturas com 50 mg de SDS/L, 86% nas culturas com 25 mg 

de SDS/L em comparação com a redução dos 13% observados no controle. Além disso, 

foi observado no 14º dia que o controle sem inóculo teve redução quase que completa do 
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surfactante, o que demonstra que o SDS possui uma taxa de degradabilidade natural ao 

longo do tempo. Ainda, no 14º de incubação foi realizado um teste de agitação manual 

para verificar a formação de espuma a partir do surfactante (Figura 5). Neste ensaio foi 

observado, a formação de espuma somente no frasco CTRL+ SDS, indicando consumo 

completo do surfactante nas outras culturas que foram estabelecidas.  

 

 

 

 

 

Com as análises citadas acimas foram feitos testes para confirmação e averiguação 

em efluente tratado para constatar se os resultados se comprovavam adequados ao estudo. 

O ensaio de biodegradação do inóculo tratado teve as culturas preparadas como descrito 

anteriormente, conforme foi feito com as culturas para o teste do inóculo bruto, com as 

mesmas quantidades de 25 mg/L e 50 mg/L de SDS. 

 

 

 

 

 

 

Durante os 14° dias de incubação dos microrganismos com o SDS, podemos 

perceber por meio da (Figura 6B) que não ouve uma degradação completa nas culturas 

de 50 mg/L de surfactante, observou-se que apenas 52% foi degradado, sendo perceptível 
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que somente no 14° dia de incubação, que as culturas de 25 mg/L de SDS tiveram um 

percentual de 88% da degradação pelos microrganismos, um percentual até maior em 

comparação ao de 50 mg/l. Ainda, o CTRL + SDS não degradou totalmente, só teve 20% 

da cultura degradada. O que já era esperado, pois no esgoto bruto tem a presença maior 

de organismos em comparação ao tratado o que comprova que a biodegradação vai ser 

mais eficiente usando o esgoto bruto.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste presente trabalho, foram feitas análises para determinação da 

biodegrabilidade do dodecil sulfato de sódio (SDS) em efluentes bruto e tratado da 

Estação de Tratamento de Esgotos do IFRN Campus São Paulo do Potengi. Na qual, a 

padronização da técnica de detecção do surfactante aniônico utilizando o método do azul 

de metileno foi eficiente e está sendo essencial para o ensaio de biodegradação.  

Com os resultados obtidos entre os efluentes bruto e tratado é perceptível que a 

degradação do surfactante pelos microrganismos ocorre mais facilmente com o inóculo 

bruto, pois é onde se encontra uma variedade maior de microrganismos, fazendo assim 

que o processo de biodegradação seja mais fácil, rápido e eficaz em comparação a 

degradação do inóculo tratado. Ainda mais, por ter sofrido um tratamento e assim não 

apresentar uma variedade maior de microrganismos, restando poucos em comparação ao 

inóculo bruto, mesmo assim mostraram eficiência na degradação. Para o mínimo que 

degradou no tratado, foi comprovado que um consórcio microbiano pode fazer a 

biodegradação de surfactante como o dodecil sulfato de sódio (SDS). 

Esse estudo também tem como perspectivas futuras isolar e identificar os 

possíveis microrganismos que tem demonstrado esse potencial. Portanto, considerando a 

problemática ambiental que os surfactantes e outros agentes químicos apresentam, essa 

pesquisa parece ter um papel relevante na tentativa de encontrar soluções para a 

contaminação ambiental, além de fortalecer pesquisas ambientais no campus São Paulo 

do Potengi. 
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AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA FITORREMEDIADORA DA ESPÉCIE 

RIZHOPHORA MANGLE EM SOLOS DE MANGUEZAIS 

CONTAMINADOS POR PETRÓLEO 

1,2,3,4,5 
IFRN – Campus Natal – Central;  

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; Ciências da 

saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias) 

RESUMO 

Em vista da elevada dinâmica e susceptibilidade a intensas variações ambientais, os 

manguezais tornam-se extremamente vulneráveis as adversidades causadas pela interferência 

antrópica. Nesse viés, as atividades petrolíferas off shore destacam-se como uma das 

principais responsáveis pelos impactos ambientais deletérios à esse ecossistema, seja a partir 

de vazamentos acidentais durante as etapas de extração, transporte e armazenamento, ou na 

operacionalização rotineira de navios e plataformas. Tendo em vista o avanço da degradação 

observada e dos frequentes derramamentos de petróleo registrados em solos brasileiros do 

bioma manguezal, o estudo em evidência tem por objetivo avaliar a eficiência da espécie 

endêmica Rhizophora Mangle na fitorremediação de solos de mangue contaminados por 

petróleo. Com base nessa hipótese investigativa, cultivou-se a espécie em questão em vasos 

de vidro contendo 2 kg do sedimento de manguezal contaminado com petróleo na 

concentração 2% com relação à massa de solo, onde foram monitorados e avaliados 

parâmetros físico-químicos – pH, C. E, P, Na, K, Ca, Mg, Carbono, humidade, Pb, Cu, Zn, Cr 

e Hg – nas plantas e no solo durante o período de 30, 60 e 90 dias após a inoculação do 

contaminante, a fim de se obter resultados sobre a eficiência e a cinética de degradação do 

petróleo. Por advento do término da pesquisa, constatou-se que a espécie nativa objeto de 

análise possui excelente desempenho na fitorremediação do petróleo em ambiente de 

manguezal, desenvolvendo o processo de fito-estabilização e fito-extração do componente 

xenobiótico na sua área radicular, descontaminando o solo antes degradado e garantindo, por 

consequência, a proteção ecológica desse biossistema.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fitorremediação. Petróleo. Degradação ambiental. Manguezal. 

Proteção biológica.  

ABSTRACT 

Due to the high dynamics and susceptibility to intense environmental variations, mangroves 

become extremely vulnerable to adversity caused by anthropic interference. In this regard, 

offshore oil activities stand out as one of the main responsible for the deleterious 

environmental impacts to this ecosystem, either from accidental leaks during the extraction, 

transportation and storage stages, or in the routine operation of ships and platforms. In view 
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of the progress of observed degradation and frequent oil spills in Brazilian mangrove soils, 

this study aims to evaluate the efficiency of the endemic species Rhizophora Mangle in 

phytoremediation of mangrove contaminated soils. Based on this investigative hypothesis, the 

species in question was cultivated in glass pots containing oil-contaminated mangrove 

sediment at concentrations of 1 and 3%, where physical-chemical parameters - pH, C. E, P, 

Na, K, Ca, Mg, Carbon, humidity, Pb, Cu, Zn, Cr and Hg - in plants and soil during 30, 60 

and 90 days after contaminant inoculation, in order to obtain results on the efficiency and 

kinetics of oil degradation. Due to the end of the research, it was found that the native species 

under analysis has excellent performance in the phytoremediation of oil in a mangrove 

environment, developing the phyto-stabilization in phyto-extration process of the xenobiotic 

component in its root area, decontaminating the previously degraded soil and thus ensuring 

the biological protection of this biosystem. 

 

KEYWORDS: Phytoremediation. Petroleum. Ambiental degradation. Mangrove. Biological 

protection. 

INTRODUÇÃO 

    O ecossistema manguezal é considerado como um dos mais produtivos da biosfera, 

sendo de extrema importância para espécies residentes e migratórias em virtude do seu 

elevado teor de matéria orgânica e da diversidade biológica característica, o que proporciona 

alimento, proteção e condições favoráveis à reprodução e crescimento de peixes, crustáceos, 

moluscos, pássaros, dentre outras espécies animais e vegetais. Além disso, exercem ainda 

funções consideradas benéficas tanto para o meio ambiente, quanto para a população, tais 

como: proteção das áreas de terra firme contra as tempestades e ações erosivas das marés; 

fonte de subsistência para a comunidade ribeirinha – através da pesca artesanal –, além da 

capacidade de atuar como um filtro biológico de impurezas e contaminantes de origem 

antrópica (OLIVEIRA; HENRIQUE, 2018, p. 500-502).  

   Todavia, embora possua inquestionável relevância ambiental, econômica e social, esse 

ecossistema costeiro vem sofrendo com graves impactos ambientais decorrentes do setor 

petrolífero, que têm apresentado índices crescentes de acidentes envolvendo o vazamento do 

petróleo bruto extraído – principalmente nas etapas de exploração e transporte –, o que 

ocasiona diversos malefícios para os manguezais, como asfixia e intoxicação da fauna 

ictiológica; contaminação dos corpos hídricos através de resíduos químicos; interferência no 

processo fotossintético das plantas autóctones; além de fornecerem prejuízos à reprodução de 

organismos dependentes dessa área (SOUZA, 2017, p. 30-37).  

   Ainda nesse contexto, é importante salientar que os efeitos tóxicos não se restringem 

somente aos desequilíbrios causados ao meio e a biota, podendo afetar também a saúde 

humana, haja observância aos fenômenos de persistência e bioacumulação que esse composto 

apresenta ao longo da cadeia trófica, podendo suscitar, quando em contato com o organismo 

humano através do consumo de animais contaminados, alterações metabólicas como náuseas, 
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dores de cabeça, câncer, morte encefálica e insuficiência renal (MIRANDA; ANJOS; 

MOREIRA, 2014, p. 20-23). 

   Diante dessa problemática, diversas técnicas físicas, químicas e biológicas vêm sendo 

testadas com o objetivo de promover a remoção ou a degradação in situ do petróleo 

derramado, com vistas à redução de seus efeitos deletérios sobre o ecossistema afetado. 

Dentre esses variados métodos utilizados, a fitorremediação vem se destacando como uma 

alternativa promissora para o tratamento de solos contaminados por esse composto 

xenobiótico. 

    Essa técnica consiste no uso de plantas, microrganismos associados e suas respectivas 

enzimas que podem atuar diretamente na fonte poluidora, absorvendo, acumulando ou 

metabolizando os compostos nos tecidos, ou indiretamente, alterando as condições físicas, 

químicas e biológicas do sedimento (LAMBERT, 2012, p. 5). Entretanto, vale salientar que o 

tempo para a obtenção de resultados pode ser longo, devendo a concentração do agente 

poluente e a presença de toxinas está dentro dos limites de tolerância das plantas usadas, para 

não comprometer o tratamento. 

    Mediante os aspectos supracitados, a pesquisa em evidência objetiva avaliar o potencial 

da espécie endêmica Rhizophora Mangle na fitorremediação de solos de manguezais 

contaminados por petróleo. Por advento da realização do objetivo geral proposto, e dos dados 

obtidos ao término do estudo, almeja-se conjuntamente apontar com exatidão a eficiência da 

técnica em questão na preservação e no combate à degradação do ecossistema manguezal ao 

longo de toda a costa brasileira – em especial, no nordeste do país –, bem como explicitar os 

fundamentos teóricos envolvidos no êxito do referido processo.  

REFERENCIAL TEÓRICO 

Petróleo 

     Os hidrocarbonetos são os principais fatores de preocupação ambiental da atualidade, 

uma vez que são relativamente persistentes, pouquíssimo biodegradáveis e altamente 

lipofílicos (MIRANDA; ANJOS; MOREIRA, 2014, p. 28), isto é, solúveis em solventes 

orgânicos. Devido a essas características, quando adentram os manguezais, os 

hidrocarbonetos de petróleo tendem a acumularem-se no solo, sedimentos, plantas e animais, 

ocasionando a inibição da atividade fotossintética, comprometimento da reprodução de 

espécies e mortes por asfixia e intoxicação. 

      Além dos constituintes orgânicos, o petróleo também é composto por uma pequena 

fração de elementos metálicos de origem inorgânica, os quais podem surgir a partir dos 

processos naturais de sua formação geológica ou podem ser acrescidos durante os processos 

de extração, transporte e armazenamento do óleo (SILVA; ALMEIDA; MACEDO, 2017, P. 
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306-308). Alguns desses metais possuem função biológica (Cu, Zn, Fe, Mn e Mo), 

beneficiando e atuando sobre os processos fisiológicos dos seres vivos. No entanto, em 

demasia, esses elementos podem tornar-se consideravelmente tóxicos, assim como aqueles 

que não possuem função biológica conhecida, sendo, por isso, considerados como não 

essenciais. 

Fitorremediação 

    A fitorremediação associada à ação da microbiota do solo tem demonstrado ser um 

mecanismo útil na biorremediação in situ de solos contaminados por metais tóxicos ou 

compostos orgânicos, dado que a rizosfera das plantas provêm açúcares, aminoácidos e a 

aeração do solo necessária para a degradação da matéria orgânica e extração de energia do 

carbono pelos microrganismos simbiontes (ALENCAR, 2016. P. 52). Ademais, alguns 

vegetais são capazes de captar contaminantes orgânicos e liberá-los na atmosfera, em um 

arranjo químico modificado: menos tóxico, volátil e naturalmente sujeito a uma degradação 

mais rápida e eficiente. Entretanto, outros são altamente especializados em armazenar e 

tolerar grandes concentrações de metais no solo, sendo alguns capazes de extrair mais de um 

metal simultaneamente (UEBEL et al., 2017, p. 13-18). 

Ao considerar que todo o processo de fitorremediação seja realizado por espécies 

endêmicas, tem-se um relevante ganho ambiental, pois estas espécies vegetais por serem 

melhores adaptadas às condições locais e por estabelecerem relações simbióticas e 

associações com a microbiota, junto ao solo rizosférico contaminado, podem potencializar o 

processo de biorremediação e a descontaminação da área impactada. 

Morfologia do solo de manguezal 

As áreas de mangue são consideradas pedologicamente instáveis, de natureza 

dinâmica e localizadas em regiões costeiras de topografia plana. Os solos presentes, 

classificados como indiscriminados de Mangue, ou Gleissolos sálicos, são solos halomórficos 

muito pouco desenvolvidos, lamacentos e escuros, possuindo natureza e granulometria 

variada. Por apresentarem influência constante da taboa das marés, caracterizam-se por 

apresentar em sua constituição elevadas concentrações de sais – principalmente sódio e 

cloretos - e matéria orgânica, que se acumularam ao longo de sua formação, a partir da 

deposição de sedimentos flúvio-marinhos e detritos orgânicos. Ademais, por apresentarem 

singularidade quanto às características físicas, químicas e microbiológicas, os solos de 

manguezais são capazes de adsorver, graças ao elevado teor de matéria orgânica presente, 

altas concentrações de compostos tóxicos ao bioma, como metais pesados e hidrocarbonetos 

de petróleo (MADI; BOEGER; REISSMANN, 2017, p. 330-338). 

METODOLOGIA 

Caracterização geográfica da área de coleta 
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       A localização elegida para a realização da coleta dos recursos naturais essenciais ao 

desenvolvimento da pesquisa foi o manguezal pertencente ao estuário do município de 

Guamaré, situado no estado do Rio Grande do Norte (figura 1). A área, que está situada nas 

coordenadas geográficas 796731.53 (m. E) e 9434942. 67 (m. S), na zona UTM 24 s, possui 

clima litorâneo úmido, com temperaturas médias de 27º C, sensação térmica de 29º C e 62% 

de humidade, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia estatística (IBGE, 

2017) 

 

Coleta do solo 

          Os sedimentos de manguezal foram coletados superficialmente em seis pontos ao longo 

do ecossistema, em regiões consideradas como improváveis de existirem contaminações pela 

atividade petrolífera. Desse modo, em cada ponto de amostragem coletou-se, com o auxílio de 

um trado, em uma profundidade máxima de 30 cm, uma massa de solo equivalente a 10 

quilogramas (kg), que foram imediatamente acondicionados em sacos plásticos de alta 

resistividade previamente lavados com uma solução de ácido clorídrico (HCL) a 0,05 mol/L, 

objetivando-se evitar interferências químicas na amostra provenientes do próprio recipiente de 

acondicionamento.  

Coleta da água estuarina 

Figura 1 – Mapa de georreferenciamento do município de Guamaré – RN.  

Fonte: Autoria própria 
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         Foram coletados, em um primeiro momento, cerca de 80 litros da água estuarina, em 

bombonas de polietileno com capacidade volumétrica para 20 litros cada, destinadas à 

irrigação da espécie vegetal. Já em um segundo momento, procedeu-se com a coleta de 

aproximadamente 5 litros da água que foi acondicionada imediatamente em recipientes 

plásticos e mantidas em sistema de refrigeração até o laboratório de análises de águas e 

efluentes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

onde se realizou a caracterização físico-química – pH, condutividade elétrica (CE), oxigênio 

dissolvido, temperatura, cátions (Ca2+, Mg2+, Na+ e K+), amônio, nitrito e metais pesados 

como o Pb, Cu, Zn, Cr e Hg – do material. 

Coleta da espécie vegetal (Rhizophora Mangle) 

         A vegetação autóctone do ecossistema manguezal utilizada na experimentação foi 

coletada com idade aproximada de 3 meses, sendo coletadas 15 plântulas do mangue 

vermelho (Rhizophora Mangle) que foram imediatamente acondicionadas em sacos plásticos 

e mantidas hidratadas durante todo o percurso até o laboratório de solos e resíduos sólidos da 

instituição de ensino e pesquisa supracitada, onde efetuou-se a instalação do experimento de 

fitorremediação, e a análise prévia do tecido vegetal.  

Condução experimental 

         O experimento foi conduzido em um ensaio inteiramente casualizado, com esquema 

fatorial de 1 x 2 x 3, sendo, respectivamente: uma espécie vegetal nativa, três tratamentos (T1: 

testemunha; T2: contaminação com 2 % de petróleo)  e 3 repetições para cada sistema 

fitorremediador, sendo os mesmos instalados no laboratório de pesquisas ambientais do IFRN 

- CNAT. Desse modo, cada plântula da espécie Rhizophora Mangle foi cultivada em um 

recipiente de vidro com capacidade para 5L, cada qual contendo 2 kg do solo de manguezal 

(figura 2) com a porcentagem exata do contaminante – com exceção da testemunha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         No que tange a manutenção dos aspectos vitais a qualquer desenvolvimento vegetal da 

espécie em destaque, realizou-se diariamente a irrigação do sistema com a água estuarina – 

sempre atentando para o acúmulo excessivo da água na superfície do solo –, e exposição 

Fonte: Autoria própria 

Figura 2 – sistema de fitorremediação. 
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diária à ação dos raios solares, com o intuito de simular o máximo possível à dinâmica natural 

do ecossistema original.  

       Para avaliar quantitativamente a eficiência e a cinética fitorremediadora do mangue 

vermelho no que tange a remoção do petróleo no solo contaminado, o experimento teve 

duração total de 90 dias, sendo avaliados nos intervalos de 0, 30, 60 e 90 dias parâmetros 

químicos nas plantas – carbono, fósforo, chumbo, cobre, zinco, cromo e mercúrio –, assim 

como no solo – pH, condutividade elétrica, cálcio, magnésio, sódio, potássio, fósforo, carbono 

orgânico, umidade, granulometria e metais pesados, como cobre (Cu), chumbo (Pb), cromo 

(Cr), zinco (Zn) e mercúrio (Hg). Para cada período de amostragem retirou-se uma das três 

repetições, permanecendo as demais para análises posteriores, valendo-se salientar que todas 

as determinações seguiram modelos metodológicos propostos por Claessen et al. (1997, p. 

160-200). 

Interpretação dos resultados 

       Mediante os dados obtidos ao término da investigação científica, realizou-se um 

tratamento estatístico simplificado no programa Excel 2016, sendo possível, a partir disso, 

formular tabelas voltadas a explicitar a cinética fitorremediadora da espécie vegetal frente às 

variáveis analisadas.  

RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Caracterização físico-química da água 

     A zona estuarina é um ambiente aquático de origem natural caracterizado pela transição 

entre um rio e o mar e, devido a isso, é considerada uma das localidades costeiras mais 

dinâmicas do planeta. Desse modo, por sofrer com a influência direta das marés e 

apresentarem fortes gradientes ambientais de interferência marítima, o estuário do município 

de Guamaré – RN pode ser qualificado como sendo um corpo hídrico de águas salobras. 

           

Variável Resultado Unidade Padrão* Unidade 

pH 8 N. E** 6,5 a 8,5 N. E 

Condutividade Elétrica 24 dS/cm N. E N. E 

Oxigênio Dissolvido  6 mg/L > 5 mg/L 

Cálcio 1,89 mg/L N. E mg/L 

Magnésio 1,1 mg/L N. E mg/L 

Sódio 6,79 mg/L N. E mg/L 

Potássio 1,4 mg/L N. E mg/L 

Fósforo 0,08 mg/L  < 0,124 mg/L 

Zinco 0,04 mg/L < 0,09 mg/L 

Chumbo 0,001 mg/L < 0,01 mg/L 

Cobre 0,002 mg/L < 0,005 mg/L 

Cromo 0,02 mg/L < 0,05 mg/L 

Mercúrio 0 mg/L < 0,0002 mg/L 

Tabela 1 – Resultado da caracterização físico-química da água do estuário de Guamaré – RN.  

Fonte: Autoria própria 
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          Em vista disso, a caracterização físico-química da água pertencente ao estuário levou 

em considerações parâmetros e limites impostos pela norma 357/2005 do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente (CONAMA), conforme mostra a tabela 1, valendo-se das seções que 

abordam os índices de qualidade ideias, apresentados pela água salobra de origem marítima, 

no que tange à qualidade e integridade biótica e abiótica do ecossistema supramencionado.  

         Portanto, analisando-se acima, é possível constatar que todos os parâmetros investigados 

estão dentro do máximo permitido pela legislação CONAMA 357/2005, sendo possível 

atestar com precisão a qualidade físico-química das águas do estuário de Guamaré, que 

exercem influência diretiva no manguezal do município. Assim sendo, depreende-se, 

mediante o referencial teórico normativo da jurisdição citada, que os níveis de metais pesados, 

e as demais variáveis estão em patamares essenciais para a manutenção ecológica do bioma 

manguezal, sem que haja a presença de contaminações e possíveis efeitos toxicológicos 

deletérios sobre a vegetação estudada.  

Caracterização física do solo in natura 

 

        Como apresentado na tabela acima, a fração granulométrica predominante nos primeiros 

30 cm dos sedimentos do manguezal de Guamaré é a argila (87%), seguida do silte (10%) e 

da areia (3%), podendo-se classifica-lo como uma área de solo argiloso. De acordo com Firme 

(2014), p.40-45, esse comportamento pedológico é comum em regiões onde o acúmulo de 

matéria orgânica é mais antigo, haja vista que a força da maré proporciona um processo de 

transporte e sedimentação lento e gradual, fato este que garante um solo de pouca dinâmica 

topográfica, densidade elevada, reduzida porosidade, retenção de água e aeração. Quando 

combinados, esses coeficientes propiciam um ambiente perfeito para o acúmulo de 

substâncias tóxicas, que podem permanecer imóveis na massa de solo por mais de 30 anos, a 

exemplo dos hidrocarbonetos do petróleo. Além disso, solos com essas características físicas, 

embora apresentem excelentes níveis nutricionais, podem dificultar a germinação das espécies 

vegetais, haja vista que o processo de fixação da área radicular no solo é prejudicado.  

         No que tange a umidade, segundo Calegario (2012), p. 24, os solos de manguezais 

tendem a apresentar alto porcentual de umidade, uma vez que embora possua processo de 

adsorção extremamente lento, a água quando consegue adentrar nos pouquíssimos e 

diminutos poros do solo argiloso tende a permanecer por longos períodos, considerando-se 

que os sedimentos do ecossistema manguezal apresentam baixa taxa de evapotranspiração. 

Fração granulométrica (%) Classificação textural Umidade (%) 

Argila: 87 % 

Solo argiloso 19,30% Si0lte0: 10% 

Areia: 3% 

Tabela 2 – Caracterização física no solo do mangue de Guamaré – RN.  

Fonte: Autoria própria 
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Avaliação do processo de fitorremediação  

      As tabelas 1 e 2 apresentam, respectivamente, os resultados das análises químicas 

realizadas no solo e na espécie Rhizophora Mangle antes (in natura) e após a contaminação 

dentro do referido processo de fitorremediação.  

 

 

 

 

         Quando se analisa a tabela 1, percebe-se que o solo, antes de quaisquer contaminação, 

apresentou um pH moderadamente ácido, girando em torno de 5,7. De acordo com Guedes et 

al. (2010) p. 83, valores de potencial hidrogeniônico indicativos de acidez são típicos em 

regiões de manguezal, uma vez que a tipologia do solo dessa região costeira – Gleissolos e 

Cambissolos sálicos –, associados a textura argilosa e a hidrodinâmica local, propiciam o 

acúmulo de  substâncias flúvio-marinhas, orgânicas e inorgânicas, capazes de aumentar a 

liberação de H
+
 no solo, o que consequentemente eleva o pH do sedimento. Além disso, 

Guedes et al. (2010) p. 84, destaca ainda que na presença de contaminantes como o petróleo, 

o pH tende a aumentar, haja vista que quando em contato com o meio salino, esse 

contaminante sofre um processo preliminar de degradação oxidativa, dando origem a fenóis e 

Tratamento testemunha 

Período 
P C. O Pb Cu Zn Cr Hg 

mg/kg g/kg mg/Kg 

in natura 2,4 3,9 2,2 0,9 3,7 4,1 0,0001 

30 dias 2,6 4,3 2,2 1 4,2 4,9 0,0001 

60 dias 2,9 4,8 2,5 1,1 4,8 5,4 0,003 

90 dias 3,1 5,4 2,7 1,1 5,4 6 0,004 

Tratamento contaminado (2%) 

Período 
P C. O Pb Cu Zn Cr Hg 

mg/kg g/kg mg/Kg 

in natura 2,4 3,9 2,2 0,9 3,7 4,1 0,0001 

30 dias 8,1 10,1 9,1 7,6 11,6 10,3 0,002 

60 dias 14,2 16,3 16,2 14,5 21,3 16,8 0,06 

90 dias 19,7 20,2 22,3 20,8 27,1 21,6 0,06 

pH C. E P Na K Ca Mg C. O Pb Cu Zn Cr Hg

N. E** dS/m mg/kg g/kg 

in natura 5,7 23 93 30,5 0,7 10,7 16,8 42,3 6,1 3,32 9,2 10,7 0,03

0* 3,9 23,3 127 38,6 1,8 11,3 17,1 50,4 97,7 67 50,4 30,3 8

30 4,2 23,8 102 40,2 2,2 11,9 17,8 44,8 80,2 53,7 42,3 25,1 7,9

60 5,1 24,1 91 41,9 2,6 12,4 18,4 38,7 61,3 36,1 33,8 12,3 7,8

90 5,5 24,5 83 42,8 2,9 12,9 19,1 33,9 50,3 29,8 25,6 9,7 7,8

pH C. E P Na K Ca Mg C. O Pb Cu Zn Cr Hg

N. E** dS/m mg/kg g/kg 

in natura 5,7 23 93 30,5 0,7 10,7 16,8 42,3 6,1 3,32 9,2 10,7 0,03

0* 3,4 23,5 144 42,9 2,3 11,9 17,8 55,9 130 88,4 67,1 43,2 12,2

30 3,8 23,8 121 44,2 2,9 12,5 18,4 49,1 112 74,5 50,1 38,2 12

60 4,7 24,2 93 45,1 3,5 12,9 18,9 39,6 82,1 48,7 35,1 20,1 11,8

90 5,2 24,8 86 46,7 3,9 13,4 19,6 32,1 68,7 33,4 28 13,1 11,8

Caracterização química do solo contaminado com 2% de petróleo

Período
cmol/Kg mg/Kg

Período
mg/Kg

Caracterização química do solo contaminado com 1% de petróleo

cmol/Kg

Tabela 3– Caracterização química do solo in natura e contaminado.  

Fonte: Autoria própria 

Tabela 4 – Caracterização química do vegetal in natura e contaminado.  

Fonte: Autoria própria 
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ácidos carboxílicos, que por sua vez também aumentam a disponibilidade de íons H
+
 no meio. 

Todavia, à medida que essa substância xenobiótica vai sendo degradada ou estabilizada pela 

fauna endêmica e/ou microbiota, o pH do solo tende à estabilização, retornando aos patamares 

iniciais (MADI; BOEGER; REISSMANN, 2015, p. 435). Isto posto, observa-se que neste 

estudo, os valores de pH se comportaram igualmente aos indicados pela literatura, haja 

observância que a medida que o período de avaliação foi passando, e os componentes tóxicos 

do petróleo foram ficando indisponíveis no solo em virtude da interação com a biota local, os 

valores de pH foram aumentando, conforme pode ser visualizado na tabela 1, voltando para 

bem próximo dos dados parâmetros iniciais.  

 Com relação à Condutividade elétrica, solos com valores superiores a 7 dS/m são 

considerados salinos, tendo em vista que a concentração dos íons de Ca, Mg, Na e K são 

encontrados no espaço amostral em concentrações elevadas. Em se tratando do solo de 

mangue, os níveis normais de condutividade elétrica se encontram entre 7 à 48 dS/m, haja 

vista o caráter hipersalino no ecossistema manguezal. Verificando-se a tabela, é perceptível 

que a condutividade elétrica do solo analisado está dentro do esperado (23 dS/m), 

apresentando variações crescentes (23,5; 23,8; 24,2 e 24,8 dS/m) em virtude, muito 

provavelmente, de dois fatores: da interferência dos teores de Ca, Mg, Na e K ocasionados 

pela contaminação por petróleo, que por ser de origem marítima naturalmente apresenta 

elevadas concentrações desses micronutrientes; além da interferência ocasionada pelo 

acúmulo da salinidade proveniente da água de irrigação, pois assim como é observado por 

Rossi e Mattos (2002) p. 108, quando fora do meio natural, ou seja, em experimentos 

laboratoriais de fitorremediação, o solo apresenta alterações na sua capacidade de regulação 

sódica.  

Ainda nesse contexto, mediante os valores apresentados de sódio, potássio, cálcio e 

magnésio no solo, é possível classifica-lo com sendo eutrófico, ou seja, riquíssimo em macro 

e micro nutrientes, que podem potencializar o crescimento e o desenvolvimento da biota local, 

desde que estas apresentem alta resistividade ao estresse salino (ROSSI; MATTOS, 2002, p. 

110). 

No que diz respeito aos teores de fósforo e carbono – ambos caracterizados por serem 

constituintes da matéria orgânica – no solo e na vegetação do mangue, os teores encontrados 

inicialmente são considerados, de acordo com referenciais baseados na pesquisa de Madi, 

Boeger e Reissmann (2015), como elevados. No caso do solo, os altos teores de fósforo e 

carbono ocorrem por ocasião da alta disponibilidade de matéria orgânica, já que o bioma 

manguezal é caracterizado como uma área de intensa deposição e reciclagem de componentes 

orgânicos, fato este que atribui alto grau de fertilidade aos seus sedimentos. Por outro lado, os 

teores elevados desses nutrientes encontrados na vegetação podem ser atribuídos a um 

mecanismo de proporcionalidade resistiva à alta sodicidade desse tipo de solo, que a planta 

desenvolve, uma vez que a absorção de fósforo e carbono orgânico pelos vegetais está 
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diretamente ligada à condição de degradação ou não em que o meio de desenvolvimento da 

espécie se encontra (MOREIRA, 2010, p. 75-84).  

O referido fenômeno de adaptação desenvolvido pela vegetação nativa pode ser 

observado, por exemplo, quando realizamos um comparativo entre os teores de carbono e 

fósforo antes e após a contaminação no substrato de desenvolvimento da planta. Por advento 

da inoculação do petróleo no sedimento, os teores de carbono orgânico disponíveis no solo 

aumentam, uma vez que os hidrocarbonetos do petróleo são uma fonte muito rica em carbono 

e hidrogênio. Assim, à medida que o meio vegetal é perturbado por ocasião da contaminação 

artificial, para conseguir se desenvolver normalmente, e poder absorver as substâncias antes 

desconhecidas, a planta faz uso de maiores concentrações de  Fósforo e Carbono, reduzindo, 

por consequência, a presença destes no solo. Em um meio livre de contaminação, como pode 

ser visto no tratamento testemunha, o consumo desses componentes orgânicos se dar 

diminutamente, se comparado com o meio sob efeito da contaminação.  

Por fim, quando para-se para analisar a absorção dos metais traços, utilizado neste 

estudo como um indicativo da redução do petróleo presente no solo, observa-se que a espécie 

Rhizophora Mangle apresenta alto grau de eficiência, reduzindo a concentração dessas 

substâncias tóxicas em até 50% da disponibilidade inicial. Todavia, vale salientar que os 

valores de Pb, Cu, Cr, Zn e Hg encontrados no tecido vegetal, dentro do período de tempo 

estimado para a duração do experimento de fitorremediação, não justificam a eficiência de 

remoção desses compostos do solo. Todavia, ao se retirar as espécies vegetais dos vasos, por 

ocasião da realização das análises laboratoriais, observou-se um grande acúmulo de petróleo 

na rizosfera da planta, conforme mostra a figura a seguir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Em vista dessa ocorrência, pode-se considerar a hipótese de que a espécie estudada 

possui a capacidade de realizar dois processos de fitorremediação: a de fitoextração, que 

consiste no acúmulo de substâncias no tecido vegetal, e a fitoestabilização, sistemática pela 

qual a planta, por meio da lignina presente na sua rizosfera, consegue capturar o petróleo do 

Figura 3 – acúmulo de petróleo na rizosfera da planta. 

Fonte: Autoria própria 
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meio e prende-lo da sua área radicular, evitando que o contaminante migre para outras partes 

do solo (BARBOSA et al., 2015, p. 10-13).   

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando-se os dados obtidos ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, foi 

possível comprovar a eficiência da espécie Rhizophora Mangle, endêmica do bioma 

manguezal, na fitorremediação desse ambiente costeiro em caso de contaminação por 

petróleo, sendo a espécie em evidência capaz de realizar dois processos simultaneamente: o 

de fitoestabilização e o de fitoextração. Por advento da realização desse estudo, pôde-se 

apontar um mecanismo eficiente e sustentável no combate a degradação e na recuperação 

ambiental do ecossistema manguezal. 
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CRIMES E INFRAÇÕES AMBIENTAIS EM CEARÁ-MIRIM/RN  
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Pacheco Tavares Junior4; Leo Moreira Silva5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas 

RESUMO 

Ao avançar dos anos, o processo de globalização e urbanização dos municípios brasileiros 

aumentaram gradativamente. Com isso, vários problemas ambientais vêm a surgir, como a 

poluição das matas e da água. Para evitar o aumento de transtornos ambientais, uma das formas 

é através do auxílio da tecnologia. Portanto, detectou-se a necessidade do município de Ceará-

Mirim/RN, que está inserido nesse contexto, de disponibilizar uma ferramenta que auxilie ao 

combate de infrações ambientais. Então, este projeto tem como objetivo prover aos habitantes 

cearamirinenses a possibilidade de realizarem denúncias de crimes e infrações ambientais de 

forma ágil e anônima, através da plataforma intitulada SustenClick, a qual consiste em duas 

partes: o aplicativo móvel, desenvolvido para smartphones Android, e a aplicação web, com 

potencial a ser integrada aos órgãos responsáveis por solucionar a demanda ambiental, 

auxiliando-os nesse processo. Destarte, aderiu-se como procedimentos metodológicos a coleta 

e análise de dados de uma amostragem da população do município, visando conseguir 

informações, através de um questionário, sobre a realidade ambiental da cidade, entre outros 

aspectos. Posteriormente, deu-se início ao desenvolvimento e aperfeiçoamento gráfico do 

aplicativo, paralelamente à aplicação web, utilizando como principal ferramenta o framework 

React Native. Subsidiaram este trabalho, autores que pautam sobre: a conscientização 

ambiental, a importância de novas práticas sustentáveis e o desenvolvimento sustentável na 

contemporaneidade. O projeto apresenta como resultados alcançados, a elaboração da 

plataforma, composta pelo aplicativo móvel e os protótipos de telas da aplicação web, que 

serão, posteriormente, disponibilizados à comunidade.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Plataforma. Meio ambiente. Denúncia ambiental. 
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Over the years, the process of globalization and urbanization of Brazilian municipalities 

gradually increased. As a result, several environmental problems are emerging, such as 

pollution of forests and water. To avoid the increase of environmental disturbances, one way is 

through the aid of technology. Therefore, it was detected the need of the municipality of Ceará-

Mirim / RN, which is inserted in this context, to provide a tool to help combat environmental 

infractions. Thus, this project aims to provide residents of Ceará with the possibility to make 

reports of environmental crimes and infractions quickly and anonymously, through the platform 

entitled SustenClick, which consists of two parts: the mobile app, developed for Android 

smartphones, and the web application, with the potential to be integrated with the agencies 

responsible for solving the environmental demand, helping them in this process. Thus, the 

methodological procedures adhered to the collection and analysis of data from a sample of the 

population of the municipality, aiming to obtain information through a questionnaire about the 

environmental reality of the city, among other aspects. Subsequently, the development and 

graphic improvement of the application began, in parallel with the web application, using the 

React Native framework as its main tool. This work was supported by authors who focus on: 

environmental awareness, the importance of new sustainable practices and sustainable 

development in contemporary times. The project presents as results achieved the elaboration of 

the platform, composed by the mobile application and the web application screen prototypes, 

which will be later made available to the community. 

 

KEYWORDS: Platform. Environment. Environmental complaint. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o avançar dos anos, inúmeros países, incluindo o Brasil, intensificaram seu 

processo de globalização e urbanização das cidades, e durante todo esse desenvolvimento, 

novas atividades de consumo e técnicas de produção foram aprimoradas para suprir as 

demandas desse processo e da urbanização das cidades. Em decorrência disso, consequências 

como o êxodo rural e o surgimento de vários agravantes ambientais, pela falta de preocupação 

com a extração e o uso exacerbado das matérias primas, além do acúmulo de lixo em locais 

inapropriados, vem gerando inúmeros problemas à saúde e bem-estar da população.   

Tendo em vista essa realidade nacional, em que o município de Ceará-Mirim, localizado 

no estado do Rio Grande do Norte, está inserido, além da presença de inúmeros problemas 

ambientais causados pela ação humana em seu território e vegetação, bem como, queimadas, 

concentração de lixo em terrenos abandonados e o estado de poluição do Rio Ceará-Mirim que 

passa pela cidade (MINISTÉRIO PÚBLICO DO RN, 2010), detectou-se a necessidade da 
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utilização de mecanismos que incentivem a preservação ambiental e  o combate a práticas que 

prejudicam ao meio ambiente, como forma de modificar essa indesejável realidade.  

Sendo assim, este projeto apresenta uma plataforma, intitulada SustenClick, cujo 

objetivo é prover aos habitantes a possibilidade de realizarem denúncias de crimes ambientais 

e ações ecologicamente irregulares de forma ágil e anônima, além de contribuir no 

desenvolvimento sustentável do município e auxiliar no processo de formação socioambiental 

e de conscientização da população através da sua utilização. 

A plataforma está dividida em duas partes: i) aplicativo móvel: ferramenta utilizada pela 

população cearámirinense, através de smartphones Android, para realizar as denúncias 

ambientais; ii) aplicação web, com potencial a ser integrada aos órgãos públicos responsáveis 

por solucionar a demanda ambiental realizada pela denúncia, na qual os profissionais serão 

responsáveis por recepcionar, encaminhar, acompanhar e solucionar essas demandas. 

Vale ressaltar, que há iniciativas semelhantes, como a ação da Cosems (Conselho de 

Secretarias Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte), que adotou o aplicativo “Xô Aedes” 

como forma de auxílio no combate ao mosquito Aedes aegypti, para população denunciar focos 

do inseto na região (COSEMS-RN, 2016). Contudo, este trabalho singulariza-se das demais 

iniciativas de articulação entre tecnologia e meio ambiente no estado, pois, possibilita à 

população uma ferramenta  necessária e exígua entre as demais, a de denúncia a crimes e 

infrações ambientais através de uma plataforma. Esse fator, de ser uma iniciativa diferente das 

demais, obtém desafios  serem enfrentados, como é o da adesão da população, já que trata-se 

de uma ferramenta nova no município.  

Então, consequentemente aos objetivos supracitados, espera-se, disponibilizar a 

plataforma à população, aumentando o número de denúncias realizadas pelos habitantes e, 

assim, auxiliar no processo de redução das problemáticas ambientais no município, 

proporcionando aos moradores uma nova forma de contribuição tecnológica no combate a 

crimes e infrações ambientais e, aos órgãos que receberão essas denúncias, um meio facilitador 

no processo de resolução dessas demandas..  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Com o avançar das décadas, o passar das Revoluções Industriais e com a intensificação 

do processo de avanço urbano e da globalização, tem sido mais corriqueiro o enfrentamento a 

infrações e problemas ambientais nas cidades, principalmente pelo fato do processo de 

urbanização e êxodo rural trazerem como consequência a degradação dos recursos naturais 

(TERRA et al., 2013, p. 132-134). 

A busca por conscientização coletiva sobre a preservação ambiental e novas técnicas 

que auxiliem ao combate da poluição e problemas socioambientais vem aumentando 

gradativamente, pela preocupação com as gerações futuras e a longevidade das atuais. Então, 

consoante (BARBATO; BLATT, apud GARDNER, 2004, p. 206-225) o homem exerce esse 

poder de modificador do seu desenvolvimento, mas em relação ao meio ambiente ainda não é 

suficientemente avançado. 

Sendo assim, um meio que vem sido discutido e aderido com maior intensidade nas 

últimas décadas, visando a preservação do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida da 

população, é a prática do desenvolvimento sustentável como forma de acompanhamento do 

ritmo da globalização, mas também priorizando a preservação de condições saudáveis do meio 

ambiente. Assim, (CAMARGO, 2012, p.15) apresenta a importância para uma relação 

evolutiva mais saudável entre desenvolvimento humano e meio ambiente através do conceito 

de desenvolvimento sustentável “[...] O desenvolvimento sustentável é hoje um tema 

indispensável nas discussões sobre políticas de desenvolvimento que visam sinalizar uma 

alternativa as teorias e aos modelos tradicionais de desenvolvimento, degastados numa série 

infinitas de frustações”.   

A partir dessa ótica, um meio de melhorar a relação humana com o meio ambiente, 

trazer a conscientização e a busca pelo desenvolvimento sustentável, é com a possibilidade do 

auxílio de aparatos tecnológicos móveis (app mobile) que hodiernamente são responsáveis por 

resolver inúmeras atividades do cotidiano humano. Ademais, essas diversas possibilidades são 

hoje realidade pelo avançar das funcionalidades dos celulares (smartphones) que passaram a 

desenvolver várias atividades de forma ágil e prática. (ROMEIRO, 2005, p.9) comenta: “Os 

celulares começaram a adquirir novas características, deixando de servir simplesmente para 
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telefonia, ou seja, a mera transmissão de voz está perdendo o espaço para transmissão de 

dados”. 

Além do mais, a utilização da tecnologia voltada para melhoria do meio ambiente é algo 

essencial para humanidade, no entanto, vale ressaltar a importância da atuação da população 

para mudanças da realidade insatisfatória do espaço, como apontam (GALVÃO; COHEN, 

2016, p.4), ao pautarem sobre a importância da conscientização e a ampliação da visão de 

alternativas mais sustentáveis para uma ação também da população, pondo-a como principal 

responsável pela mudança. 

3 METODOLOGIA 

Visando alcançar os objetivos determinados, tendo em vista que o projeto segue uma 

abordagem qualitativa,  foram desenvolvidas algumas etapas metodológicas a curto e longo 

prazo, para a elaboração da plataforma e seu aperfeiçoamento gráfico, bem como, a coleta e 

análise de dados de determinada amostragem, que embasaram o desenvolvimento da ferramenta 

e auxiliaram na determinação do viés que a tecnologia adota e as possibilidades que ela pode 

ofertar à população. Vale ressaltar que, antes do início da elaboração, foi feito um estudo 

aprofundado sobre a ferramenta React Native, principal framework utilizado para 

desenvolvimento do aplicativo. 

Após o processo inicial de estudo sobre a ferramenta supracitada, o projeto passou para 

a fase de coleta de dados, possibilitada pela elaboração de um questionário, contendo 15 

(quinze) perguntas objetivas e discurssivas, referentes à realidade ambiental do município, 

frequência e confiabilidade na realização das denúncias ambientais, entre outros aspectos. Ele 

foi aplicado de forma presencial a 45 (quarenta e cinco) habitantes, de faixas etárias distintas, 

residentes em 9 (nove) bairros da cidade durante o mês de agosto de 2018. Outrossim, a análise 

dessas informações foi realizada através da leitura dos gráficos e textos discursivos gerados, 

visando filtrar as informações e problemas ambientais mais pertinentes na região.  

Posteriormente, foi dado início ao processo de desenvolvimento do aplicativo 

paralelamente à aplicação web, consoante os dados coletados que orientaram todo o processo 

de alaboração e aperfeiçoamento gráfico da plataforma, para torna-la facilmente acessível. 

Destarte, além do uso da ferramenta React Native para elaboração do aplicativo, para o 
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componente web da plataforma foram utilizadas tecnologias consolidadas para o 

desenvolvimento de aplicações para a web, tais como:  HTML, CSS, Javascript e MySQL. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao decorrer do cumprimentos dos processos metodológicos, os resultados foram sendo 

analisados e/ou aperfeiçoados, assim como os dados obtidos através da aplicação do 

questionário à população cearamirinense, em que dentre essas informações, algumas serão 

discutidas e analisadas  a seguir, tendo em vista sua relevância para o projeto. 

Primeiramente, os entrevistados foram questionados se é comum o enfrentamento a 

problemas ambientais no municício,  em que 84,4% responderam que “Sim”. Logo após, os 

habitantes que afirmaram essa frequência puderam detalhar quais os tipos de ocorrências são 

mais comuns na região, podendo escolher mais de uma opção dentre as apresentadas, sendo o 

entulho de lixo em locais irregulares o mais apontado, como é possível observar no gráfico a 

seguir, que consta a quantidade de vezes que os problemas listados foram apontados pelos 

moradores. 

Gráfico 1: Problemas ambientais mais frequentes no município 

 

Fonte: dados da pesquisa. 

 Em seguida, foi indagado aos residentes do município sobre como eles classificam o 

atual cenário de preservação ambiental da região, através de diferentes graus de satisfação. 

Assim, grande parte dos entrevistarados demosntraram insatisfação à realidade da preservação 
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ambiental, sendo 36,4% o total de pessoas que classificaram como insatisfatório, como aponta 

o próximo gráfico. 

 

Gráfico 2: Grau de satisfação quanto ao atual cenário de preservação ambiental da 

cidade 

 
Fonte: dados da pesquisa. 

Ademais, embora 71,1% dos entrevistados afirmarem que a denúncia é um meio seguro 

e eficaz para o auxílio ao combate a infrações ambientais, ao serem questionados se costumam 

denunciar tais delitos, quando deparam-se com situações semelhantes, 80% dos moradores 

afirmaram que não têm o hábito de realizar a denúncia. 

Posteriormente, 100% dos entrevistados afirmaram que é possível com o auxílio da 

tecnologia elaborar uma ferramenta que facilite o ato de denunciar ações ecologicamente 

irregulares no município. Por fim, os habitantes classificaram, de acordo com graus de 

satisfações disponíveis, os resultados que a elaboração e aplicação de um aplicativo destinado 

a denunciar infrações ambientais na cidade trará à população. Tendo assim, uma devolutiva 

positiva do público alvo, com 49,8% os que classificam como satisfatórios, como é exposto no 

gráfico a seguir:   

Gráfico 3: Expectativa da população local sobre os resultados que um aplicativo 

destinado a denúncias ambientais trará 
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Fonte: dados da pesquisa.  

 

Subsequentemente a essa análise, pôde-se desenvolver o aplicativo, composto, até o 

momento da escrita deste artigo, por 5 (cinco) telas, as quais serão apresentadas a seguir, com 

suas funcionalidades. Logo abaixo, nas Figura 1, 2  e 3 é possível observar, respectivamente: a 

tela inicial, na qual é permitida efetuar o login; tela de cadastro, responsável por realizar o 

cadastro do usuário; a tela de Lobby, que apresenta a possibilidade de efetuar logout e ser 

direcionado às telas de realizar denúncia e acompanhamento. 

  Figura 1: Tela inicial          Figura 2: Tela de cadastro        Figura 3: Tela de Lobby 

 

        Fonte: autoria própria.                            Fonte: autoria própria.                         Fonte: autoria própria. 
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Em seguida, são expostas nas Figuras 4 e 5, a tela responsável por realizar a denúncia 

ambiental, selecionando o tipo – relacionada a demanda aquática, fauna, queimadas, entulho de 

lixo em locais inapropriados e outros – possibilitando, ainda, o envio de fotos, o 

georeferenciamento e a descrição da denúncia. Já na Figura 6, é mostrada a tela de status, na 

qual possibilita efetuar o acompanhamento das denúncias realizadas. 

Figura 4: Tela de denúncia         Figura 5: Tela de denúncia       Figura 6: Tela de status   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fonte: autoria própria.                            Fonte: autoria própria.                         Fonte: autoria própria. 

 

Juntamente ao aplicativo, está em andamento a elaboração de uma aplicação web, que 

servirá para uso dos órgãos responsáveis por solucionar as denúncias realizadas pelo aplicativo, 

que já consta com alguns protótipos de telas, tais como as de login e de cadastro, como é 

possível observar nas Figuras 7 e 8, por essa ordem.  
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   Figuras 7: Tela de Login            Figura 8: Telas de Cadastro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fonte: autoria própria.                                       Fonte: autoria própria. 

 

Além do mais, há ainda a tela inicial da aplicação, que será mostrada aos usuários após 

realização do login ou cadastro, como é exposto na figura a seguir: 

Figura 9: Tela inicial da aplicação web 

Fonte: autoria própria.  

515 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista o atual contexto de globalização e urbanização em que se encontra o 

país, que implica em riscos reais à saúde da população e, principalmente, ao meio ambiente das 

cidades, bem como o município de Ceará-Mirim, inserido nessa realidade, vale ressaltar a 

importância da criação e implementação de um mecanismo tecnológico que auxilie no processo 

de combate a crimes e infrações ambientais na região. 

Sendo assim, este trabalho propôs o desenvolvimento dessa ferramenta, que articula a 

tecnologia à área ambiental, tendo como viés a preservação do meio ambiente no município, 

assim como, a intensificação do desenvolvimento sustentável local. Singularizando-se em meio 

a tantas outras iniciativas com esta perspectiva, ao possibilitar aos habitantes esta plataforma, 

composta pelo aplicativo para smartphones Android e ainda pelos protótipos de telas da 

aplicação web, que auxiliará aos órgãos responsáveis pela resolução das demandas ambientais.  

Por fim, além dos resultados supracitados já alcaçados, como trabalhos futuros, 

pretende-se, disponibilizar a plataforma completa,  com alguns ajustes em seu layout visual e 

já com a parte que conectará o aplicativo à aplicação web, à população cearamirinenese e, 

assim, auxiliar no processo de redução das problemáticas ambientais no município com esta 

tecnologia em ação.  
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PESQUISA DE COLIFORMES EM ÁGUA DE POÇOS ARTESIANOS DA 

ZONA RURAL DE SEVERIANO MELO - RN  

Rair Carlos Souza Silva1; Gleison Silva Oliveira1; Adalva Lopes Machado1; Euzimária Amanso da Silva1;  

Naara Lara de Oliveira1 

1 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: (CIÊNCIAS BIOLÓGICAS – Microbiologia) 

RESUMO 

A água é um recurso indispensável para a vida na terra. A busca por meios e alternativos que busquem 

suprir a necessidade e a escassez de água está cada vez mais presente no cenário em que se encontra. 

Portanto, é de suma importância saber a qualidade da água que se consome, uma vez que fontes como 

lagos, rios e lençóis freáticos podem estar contaminados. O objetivo do presente trabalho foi realizar 

análises de coliformes totais e termotolerantes em águas de poços localizados na zona rural do 

município de Severiano Melo/RN. Foi utilizada a metodologia de Número Mais Provável (NMP) 

através da técnica de tubos múltiplos. Os padrões microbiológicos analisados nos cincos poço ficaram 

dentro dos padrões, ou seja, não apresentaram contaminação em 100 mL de amostra. Conclui-se, 

portanto que, as águas analisadas estavam aptas para o consumo humano quanto a estes parâmetros. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Coliformes termotolerantes. Potabilidade. Consumo. 

 

ABSTRACT 

Water is an indispensable resource for life on earth. The search for means and alternatives that seek 

to meet the need and a leak of water is increasingly present in the cenary where it is. Therefore, it is 

a question of what quality of water you consume, as water sources, rivers and groundwater may be 

contaminated. The objective of this study was to perform complete and complete data analysis in well 

water located in the rural area of Severiano Melo / RN. A Most Probable Number (MPN) 

methodology was used through the multiple tube technique. Microbiological standards have 

bifurcated fives in the soil within the standards, ie there is no contamination in 100 mL of sample. 
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Therefore, it is concluded that the analyzed analyzes were suitable for human consumption in relation 

to these parameters. 

KEYWORDS: Thermotolerant coliforms. Potability. Consumption. 

1 INTRODUÇÃO 

A água é um componente muito importante presente na terra. Esse composto químico é 

um dos principais requisitos para a origem da vida e sua evolução (MONDINI et al 2011). 

Desde o princípio da humanidade, o homem busca meios e alternativas para suprir a 

necessidade e buscar diminuir a escassez de água. Com o aumento populacional e a degradação 

do meio ambiente, tornam-se cada vez mais difícil para a população o acesso à água de 

qualidade, uma vez que fontes como rios, lagos e até mesmo os lençóis freáticos encontram-se 

poluídos.  

Bagnara et al. (2014) citam que, segundo o Instituto Carbono Brasil, cerca de 70% da 

superfície da Terra encontra-se coberta por água com volume estimado em 1,4 bilhões de 

quilômetros cúbicos, sendo apenas 2,5% de água doce. A partir desta porcentagem de água doce 

do planeta, cerca de 30,2% estão disponíveis para ser utilizadas para a vida vegetal e animal 

nas terras emersas. Segundo o mesmo Instituto, o Brasil possui em seu território 12% das 

reservas de água doce do mundo, sendo assim um país privilegiado, se comparado com outros 

países. Entretanto, um dos grandes problemas enfrentados é a falta de tratamentos eficientes 

para garantir a potabilidade deste recurso tão importante para o ser humano. Estes entraves 

ocorrem devido ao desmatamento, exploração exagerada das reservas naturais de água, 

desperdício, entre outros. A maior parte das reservas de água doce são encontradas no subsolo, 

ou seja, em lençóis freáticos (COSTA et al., 2012).   

O uso da água proveniente de lençóis freáticos para consumo humano está cada vez 

mais presente nos dias atuais. Desde algum tempo, essa prática já vinha sendo empregada, 

porém, poucos buscavam saber sobre a qualidade da mesma. De acordo com Paludo (2010), a 

busca por meios que diminuam a escassez de água é tão enorme que as águas subterrâneas são 

as mais exploradas, sendo que cerca de mais da metade da população mundial depende desse 

tipo de recurso para suprir suas necessidades. Segundo o mesmo autor, uns dos principais 
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problemas surgidos neste século é a crescente contaminação da água, e que não é seguro utilizá-

la para consumo sem antes passar por um tratamento. 

Com a finalidade de verificação e adequação das águas consumidas, o Ministério da 

Saúde, através da Portaria Nº 2.914, de 12 de dezembro de 2011, dispõe sobre os procedimentos 

de controle e de vigilância da qualidade da água para consumo humano e seu padrão de 

potabilidade. 

Com isso, o presente trabalho teve como objetivo investigar a presença de coliformes 

totais e termotolerantes na água de poços localizados na Zona Rural do município de Severiano 

Melo – RN. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Aproximadamente 29,9 milhões de brasileiros residiam em área rural até o ano de 2012, 

sendo que 67 % da população não utilizavam água sem nenhum tratamento. Desta população 

74% lançam os seus dejetos em fossas rudimentares ou diretamente em corpos d´água, 

promovendo assim o aumento de doenças de vinculação hídrica (SIQUEIRA, 2014). 

No entanto, com a crescente busca por esse meio a fim de diminuir essa escassez, 

percebe-se um aumento por pesquisas que possam comprovar a qualidade da água para que 

possa ser utilizada com segurança.  

Ultimamente a água têm sido um dos principais transmissores de doenças, que são 

causadas por organismos patogênicos que não são visíveis a olho nu. Esses organismos 

patogênicos são na maioria de origem de fezes de animais e de seres humanos (COSTA et al, 

2012). Para isso, indicadores microbiológicos estão cada vez mais presentes nesse ramo, com 

o intuito de detectar quaisquer organismos contaminantes presente na água. Além de 

contaminantes microbiológicos, algumas substâncias químicas também podem ser encontradas 

na água. Portanto, para que uma água subterrânea seja considerada de qualidade, deve passar 

por análises microbiológicas e físico-químicas, a fim de verificar se a água está dentro dos 

padrões de potabilidade exigidos pelas normas vigentes no país (COSTA et al., 2012).   

Segundo Girardi (2012), para avaliar a qualidade microbiológica, utilizam-se bactérias 

do grupo coliformes, que atuam como indicadores de contaminação ambiental ou fecal.  

520 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

A presença destes microrganismos na água ou no solo provocam doenças como febre 

tifoide, cólera, ascaridíase, ancilostomíase, esquistossomose, giardíase, amebíase e outras, 

sendo bastante comuns em populações que utilizam esse tipo de água contaminada 

(SIQUEIRA, 2014).   

3 METODOLOGIA 

3.1. Coleta de água 

As amostras foram coletadas em cinco poços artesianos pré-estabelecidos localizados 

nas comunidades dos Sítios Novo Oriente, Floresta e Bela fonte, pertencentes à Zona Rural do 

município de Severiano Melo- RN, nos meses de agosto e setembro de 2018. A água foi 

acondicionada em frascos de vidro de 250,0 mL, previamente esterilizados, e conduzidas 

imediatamente para o Laboratório de Microbiologia de Alimentos  do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros. 

3.2. Contagem de coliformes totais e termotolerantes 

Realizou-se o processo de diluição das amostras em solução salina (NaCl) a 0,85%, cuja 

mesma estava distribuída 9 ml em cada tubo de ensaio, sendo realizadas as diluições 10-1, 10-2 

e 10-3. 

Posteriormente, foi feito a homogeneização das amostras por agitação com auxílio de 

vortex. Logo em seguida, com auxílio de uma pipeta, retirou-se 1 ml da amostra A e colocou-

se na solução salina de 10-1, fazendo-se o mesmo procedimento para as demais diluições.  

A metodologia utilizada foi de Número Mais Prováveis (NMP), através da técnica de 

tubos múltiplos, ou seja, para cada 1 tubo de solução salina preparou-se séries de 5 tubos.  

Inicialmente inoculou-se 1 ml de cada diluição em tubos com Caldo Lauril sulfato 

triptose (KASVI) contendo tubos de Durham invertidos, para compor a etapa presuntiva.  Tais 

tubos foram acondicionados em estufa bacteriológica a 35°C durante 24 horas.  

As diluições que mostraram reação presuntiva positiva, caracterizada pela formação de 

gás e turvação do líquido, foram submetidas ao teste confirmatório para coliformes totais. Nesse 

teste foram distribuídos 5,0 ml de caldo Bile Verde Brilhante (BVB) para cada tubo de ensaio 

contendo um tubo de Durham invertido. De cada tubo Lauril Triptose positivo, transferiu-se, 
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com auxilio da alça de platina, uma alçada para cada tubo contendo caldo Bile Verde Brilhante 

que foram, posteriormente, incubados a 35°C durante há 48 horas na estufa bacteriológica. 

Paralelamente ao teste para coliformes totais, realizou-se o teste para coliformes 

termotolerantes. As amostras que obtiveram resultados positivos pelo caldo Lauril foram 

inoculadas em tubos de ensaio em triplicata, contendo 9,0 ml de caldo Escherichia. coli (EC), 

com auxilio da alça de platina, e, logo em seguida, foram incubadas em banho-maria a 44,5°C 

(± 2ºC) durante 48 horas. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Análises microbiológicas  

Os resultados das análises microbiológicas estão apresentados na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Contagens de coliformes totais e termotolerantes em amostras de água de poços artesianos 

da zona rural do município de Severiano Melo – RN.  

Amostra Coliformes a 35ºC Coliformes a 44ºC 

1 Ausente em 100 mL Ausente em 100 mL 

2 Ausente em 100 mL Ausente em 100 mL 

3 Ausente em 100 mL Ausente em 100 mL 

4 Ausente em 100 mL Ausente em 100 mL 

5 Ausente em 100 mL Ausente em 100 mL 

De acordo com a portaria do MS 2.914 de 12 de dezembro de 2011, a água para consumo não 

pode haver presença de coliformes (BRASIL, 2011). Como foram observadas, todas as amostras de 

água dos poços artesianos estudados apresentaram resultados negativos, mostrando que estas 

amostras não apresentavam contaminação com microrganismos indicadores do grupo coliforme.  

Coliformes totais tratam-se de um grupo que abrange as bactérias do trato intestinal de animais 

de sangue quente, além de seres humanos. O grupo de coliformes totais como, por exemplo, 

Enterobacteriaceae, inclui as bactérias na forma de bastonetes Gram negativos, não esporogênicos, 

aeróbias ou anaeróbias facultativas capazes de fermentar a lactose com produção de gás em 24 a 48 

h em 35ºC. Já a contaminação de origem entérica é mais bem representada pelos coliformes 

termotolerantes cuja definição é igual a dos totais, o que diferenciam é que os termotolerantes 

conseguem fermentar a lactose e formar gás a uma temperatura de 45ºC durante 24 a 44 horas 

(FERREIRA, SIMM, 2012).  
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Diferente deste trabalho, no qual comprovou-se que 100% das amostras analisadas estão livres 

de coliformes, o estudo realizado por Oliveira (2011), em que foram analisadas 62 amostras de água, 

sendo 59 para testes microbiológicos, 52 apresentaram presença de coliformes, ou seja, 88,14% 

apresentaram resultados positivos. Além disso, em uma pesquisa realizada por Oliveira e Fonteles 

(2011) observaram 40 poços artesianos, sendo que apenas quatro apresentaram resultados positivos e 

36 não desenvolveram microrganismos termotolerantes, ou seja, apenas 10% das amostras 

apresentaram contaminação.  

Uma das diferenças entre este trabalho e os demais citados, pode ser a localização relacionada 

a estrutura de cada poço, ou seja, os poços em que foram recolhidas as amostras para análises neste 

trabalho, localizam-se longe de esgotos ou fossas assépticas, fazendo com que a contaminação da 

água seja dificultada ou até mesmo nula.   

O período em que as análises foram colhidas era de seca, o que dificulta a penetração de seres 

contaminantes para os lenções freáticos. Vale ressaltar que mesmo estando em boas condições, as 

comunidades apresentam currais de gado, o que com o período de chuva poderia causar contaminação 

microbiológica.  

A presença de microrganismos do grupo coliforme na água de consumo é um forte indício de 

contaminação fecal que está associada diretamente na qualidade da saúde humana (GIRARDI, 2012).  

Ainda segundo Girardi (2012), estudos de epidemiologias mostram que dentre as doenças que podem 

ser ocasionadas pelo consumo de água contaminada com alta concentração de coliformes, estão às 

gastrointestinais e as respiratórias.  

A importância de analise em água é de suma necessidade, uma vez que busca a prevenção de 

doenças, informando aos seus consumidores sobre a qualidade do produto que estes estão 

consumindo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos com as análises microbiológicas das águas de poços artesianos da 

Zona Rural de Severiano Melo – RN, estão dentro das normativas estabelecidas pela portaria 

do Ministério da Saúde Nº 2.914 de 12 de dezembro de 2011, demonstrando que, pelo menos 

para os parâmetros analisados, a água pode ser considerada potável e destinada ao consumo 

humano. 
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É de suma importância, que este monitoramento seja contínuo mantendo uma 

periodicidade das análises para que esta qualidade microbiológica seja garantida. 
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Influência de Campos Magnéticos na germinação de sementes de 

Cucumis melo L. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas 

RESUMO 

Evidências experimentais demonstram a influência dos campos magnéticos sobre os seres 

vivos, envolvendo aspectos comportamentais, metabólicos e estruturais. A interferência do 

eletromagnetismo sobre a germinação de sementes de interesse agrícola, dada a sua importância 

econômica e ambiental, tem sido objeto de estudos. O presente projeto tem como objetivo geral 

avaliar a ação de campos eletromagnéticos sobre o processo de germinação de sementes e 

desenvolvimento inicial do melão (Cucumis melo L.). Será testado um total de 1080 sementes, 

divididas em 06 grupos experimentais, submetidos aos seguintes tratamentos: tempo de 

exposição 05, 10 e 15 minutos, com intensidades equivalentes a 50, 150 e 200 mT para cada 

tempo. Como parâmetro comparativo, será levado em consideração o Índice de Velocidade de 

Geminação – IVG. 

 

PALAVRAS-CHAVE: melão. Eletromagnetismo. pré-semeadura. fruticultura. 

ABSTRACT 

Experimental evidence demonstrates the influence of magnetic fields on living beings, 

involving behavioral, metabolic and structural aspects. The interference of electromagnetism 

on the germination of seeds of agricultural interest, given their economic and environmental 

importance, has been the subject of studies. The present project aims to evaluate the action of 

electromagnetic fields on the seed germination process and initial development of melon 

(Cucumis melo L.). A total of 1080 seeds will be tested, divided into 06 experimental groups, 

subjected to the following treatments: exposure time 05, 10 and 15 minutes, with intensities 

equivalent to 50, 150 and 200 mT for each time. As a comparative parameter, the Twinning 

Speed Index - IVG will be taken into consideration. 

 

KEYWORDS: Melon. Electromagnetism. pre-sowing. fruit growing. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os vegetais, como todos os organismos, permanecem sob a influência constante do 

campo magnético terrestre e/ou gerado por outras fontes eletromagnéticas (WANG, 2017, p. 

15). Atualmente, sabe-se que a exposição de sementes à campo magnético induzido pode 

influenciar negativa ou positivamente a sua taxa de germinação. Evidências experimentais 

confirmam a influência do magnetismo sobre a germinação, o crescimento e a produção de 

biomassa nas plantas (PADRINO et al., 2013, p. 122). 

Considerando-se que a exposição controlada de sementes a campos magnéticos 

artificiais pode acelerar o processo de germinação e o desenvolvimento do vegetal (STANIEK 

et al., 2002, p. 384), é possível prever que a aplicação de tal tecnologia possa ter impacto 

positivo na redução do consumo de insumos agrícola e redução no ciclo vital das espécies 

cultivadas. 

Tendo em vista a relevância do cultivo do melão (Cucumis melo L.)  para a fruticultura 

potiguar, bem como os impactos ambientais decorrentes do seu cultivo em larga escala, 

soluções tecnológicas que possam acelerar os seus processos de germinação e desenvolvimento, 

se apresentam como uma possível resolução para a questão da redução na área de cultivo e 

aumento na produtividade, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do Estado do Rio 

Grande do Norte. 

O presente projeto tem como Objetivo Geral avaliar a ação de campos eletromagnéticos 

sobre o processo de germinação de sementes e desenvolvimento inicial do melão (Cucumis 

melo L.). Seus objetivos específicos são: construir a câmara de exposição das sementes aos 

campos eletromagnéticos; determinar o tempo de germinação das sementes submetidas aos 

campos magnéticos; avaliar a eficiência dos tratamentos na redução do tempo de germinação, 

sendo esse o resultado esperado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A influência do magnetismo, sobre parâmetros comportamentais de diversas espécies 

tem sido mensurada em estudos que envolvem desde microrganismos até vertebrados. Margato 

528 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

et al. (2007, p. 350) Apontara comportamento magnetotáctico em algas e bactérias. Por sua vez, 

Giovanella et al. (2014, P. 57) relataram o mesmo fenômeno em ensaio envolvendo cupins da 

espécie Cryptotermes Brevis. 

Pesquisadores em todo o mundo relataram que trigo, milho, girassol, cevada, 

milho, feijão, tomate e sementes de frutas tratadas com campo magnético mostram 

alto desempenho no crescimento da planta, altura, rendimento, peso de sementes por 

espiga, comprimento da parte aérea e da raiz, pesos frescos e secos totais (STANIEK 

et al., 2002, p. 382; RICHTER et al., 1995, P. 70).  

Estudos desenvolvidos por Nair et al. (2018, p. 131) demonstraram que sementes de 

milhos pré-tratadas com campos magnéticos tiveram os efeitos adversos causados pela seca 

amenizados, com significativa melhora na fotossíntese, taxa de transpiração e condutância 

estomatal.   

As evidências experimentais obtidas em todo o mundo, portanto, confirmam a influência 

do magnetismo sobre a germinação, o crescimento e a produção de biomassa nas plantas 

(PADRINO et al., 2013, p. 121). 

3 METODOLOGIA 

O total de 1080 sementes será envolvido no estudo, divididos nos seguintes grupos: 

Controle, Tratamento 1, Tratamento 2 e Tratamento 3. Os Ensaios serão realizados em 

duplicatas, onde os tratamentos correspondem a 50, 150 e 200 mT, respectivamente, divididos 

individualmente em três variações no tempo de exposição, sendo 5, 10 e 15 minutos para cada. 

As exposições das sementes ao campo serão realizadas na máquina geradora de campo 

magnético por solenoide, desenvolvida durante o projeto para a execução da metodologia em 

condições ideais. 

Para o estabelecimento do período de germinação, serão adotados os parâmetros 

estabelecidos pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para testes de  

germinação de sementes de C. melo L. (BRASIL, 2009, p. 399). Como parâmetro comparativo, 

será levado em consideração o Índice de Velocidade de Geminação – IVG (OLIVEIRA et al., 

2009, p. 13). Os tratamentos que obtiverem valores de IVG superior ao observado no Grupo 

Controle, serão considerados efetivos para a otimização da germinação das sementes de C. melo 

L. Por sua vez, valores inferiores ao controle, serão considerados inibidores da germinação. 
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Desse modo, o parâmetro IVG é a principal ferramenta para averiguar os objetivos propostos 

do projeto. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A influência dos campos magnéticos apresenta resultados distintos para diferentes 

espécies vegetais. A variação da intensidade dos campos e os respectivos tempos de exposição 

são fundamentais para obter resultados positivos ou inibitórios.  

Em um estudo sobre o tratamento de sementes com campos magnéticos, de 

modo geral, verificou que o tempo de germinação das sementes foi acelerado entre 

1,1 a 2,8 vezes em comparação com o grupo controle.  Contudo, em campos que 

excediam 12 kV/cm e exposições superiores a 60 s tiveram efeito inibitório sobre o 

processo de germinação (MOON et al., 2000, p. 110). 

 Assim, com base em evidências experimentais supracitadas, é aguardado um aumento 

significativo no IVG das sementes expostas ao campo em relação ao grupo controle.  

Tais resultados podem representar um grande potencial para a fruticultura potiguar, 

considerando a relevância do cultivo do melão na economia regional. As regiões do agropolo 

Assú/Mossoró (RN) e baixo Jaguaribe (CE), calcula-se que foram produzidas 484,0 mil 

toneladas em 2013 e cerca de 80% dessa produção foi destinada à exportação (COEX, 2016). 

Desse modo, tecnologias que aumentem o desempenho germinativo do Cucumis melo L. 

traduzem-se em benefícios fundamentais que vão desde pequenos até grandes produtores de 

melão. 

Espera-se ao fim do projeto, a construção de uma câmara de exposição a campos 

magnéticos variáveis, controlada digitalmente. Adicionalmente, além disso almeja-se também 

armazenar os dados obtidos nos tratamentos de semeadura formando-se um banco de dados que 

será analisado e compilado em um artigo que discutirá as possíveis causas para os efeitos 

obtidos estabelecendo assim a influência de campos magnéticos sobre a velocidade de 

germinação das sementes de Cucumis melo L.    

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar do fato de que o projeto ainda se encontra em andamento, as principais 

conclusões até o momento são, entre elas, a influência global dos campos magnéticos nos 
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diversos seres vivos, em menor ou maior proporção, e a importância da eletrotécnica na 

biofísica, evidenciada no projeto por meio da construção da câmara de exposição geradora de 

campos magnéticos  variáveis e controlada digitalmente. 

O principal imprevisto no projeto foi a montagem do equipamento necessário, pois 

apesar das inúmeras simulações em softwares de construção de equipamento elétricos, nos 

testes empíricos ocorreu várias variáveis inesperadas que dificultaram a maximização da 

precisão de controle sobre o campo projetado. Um dos avanços no teste seria a inclusão de um 

sensor de medição de corrente em tempo real que ajustaria a tensão de entrada do aparelho 

conforme a variação na bobina, garantindo assim uma precisão máxima. Além disso, a 

consideração de mais variáveis (Intensidade e Tempo) para os tratamentos como, por exemplo, 

campos com sentidos variáveis de Corrente. 
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PERCEPÇÃO AMBIENTAL DOS ESTUDANTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL SOBRE OS MANGUEZAIS 
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Fábio Pereira da Costa 
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Mônica Rocha de Oliveira 

 

RESUMO 

O estudo de percepção ambiental é importante para que possa ser possível entender a compreensão 

do aluno com o ambiente que o cerca contribuindo com a Educação Ambiental. Dessa forma, o 

presente trabalho objetivou investigar a percepção ambiental de estudantes do ensino fundamental do 

município de Macau, RN. Foi aplicado um questionário com perguntas abordando o manguezal 

(ecossistema e importância) nas turmas do 6° ano da Escola Estadual Duque de Caxias, Macau, RN. 

Os resultados mostram que 27% dos alunos responderam que conhecem sobre o ecossistema 

manguezal e 67% descreveram sobre sua importância, entretanto, 6% dos alunos não souberam 

responder o porquê dessa importância. Os estudantes responderam que o lixo e poluição são os 

principais, causados pela própria população ao redor de Macau. De uma maneira geral, os estudantes 

compreendem que é necessário preservar o meio ambiente em que vivem. Apesar disso, os dados 

revelam e fazem refletir sobre a necessidade da atuação dos educadores frente às questões ambientais 

nas escolas de ensino básico. 

PALAVRAS-CHAVE: percepção ambiental; ensino fundamental; Manguezal. Educação 

ambiental; ecossistema. 

 

ABSTRACT 

The study of environmental perception is important to understand Environmental Education. Thus, 

the present work aimed to investigate the environmental perception of elementary school students 

from the municipality of Macau, RN. An ecosystem questionnaire (ecosystem and importance) was 

applied to the 6th grade classes of Duque de Caxias State School in Macau, RN. The results are 27% 

of respondents about the ecosystem and 67% are important, 6% of students could not answer why 

this importance. The people who react are the garbage and are mainly responsible for Macao's 

consumption. In general, students understand that it is necessary to preserve the environment in which 

they live. However, the data reveal what is needed to perform educational data management according 
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to elementary schools. 

KEYWORDS: Environmental perception; elementary school; Mangrove forest. Environmental 

education; ecosystem 

 

1 INTRODUÇÃO 
 

O município de Macau junto com Galinhos são os mais importantes da Microrregião de 

Macau, localizada no Estado do Rio Grande do Norte (CEPED, 2011), no qual apresenta um 

complexo estuarino inserido em ambientes constituídos por corpos de águas flúvio- marinhas, 

ecossistema de manguezal, bancos arenosos, campos de dunas, pontais e praias arenosas 

(SOARES, 2012). Esses ecossistemas fornecem recursos naturais para desenvolvimento das 

principais atividades econômicas na região, como à atividade pesqueira, à carcinicultura, à 

exploração do sal marinho, do petróleo e do gás natural (BELTRÃO et al., 2005). Entretanto, 

Santos et al. (2016) relata que nos dias atuais é comum ao longo do curso dos rios de Macau, 

cujas margens outrora eram revestidas de mangue, serem interrompidos para atender a 

demandas das salinas e da carcinicultura. 

Frente aos desafios dos manguezais, como à pesca predatória, destruição dos 

manguezais, poluição e degradação ambiental (COSTA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 2016), 

uma das ações é envolver a sociedade na temática ambiental, fazendo com que os cidadãos se 

sintam sensibilizados e compreendam a relevância do meio ambiente e da biodiversidade e se 

interessem por ele porque se sentem parte dele. Neste sentido, um processo educativo deve 

começar por um diagnóstico a respeito das referências e das práticas das pessoas para as quais 

o processo se volta e envolve o desenvolvimento da cognição ambiental, onde as pessoas 

compreendem, estruturam e aprendem sobre o tema (BASSANI, 2001). 

Diante das observações cotidianas da degradação dos manguezais ao entorno da região 

do município de Macau, o presente trabalho tem como objetivo investigar a percepção 

ambiental dos estudantes de ensino fundamental da Escola Estadual Duque de Caxias localizada 

no munícipio de Macau/RN sobre os manguezais, a fim de contribuir com subsídios para 

planejamento de futuras ações educativas voltadas a temática ambiental na comunidade escolar 

da região. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A gestão dos ecossistemas e da biodiversidade é um assunto complexo que requer, como 

uma linha de ação, a conscientização e educação do público com a finalidade de promover uma 

mudança social para alterar as tendências de perda de biodiversidade (SMA, 2010). 

Informações sobre como os indivíduos percebem o ambiente em que vivem, suas fontes de 

contentamento e descontentamento são de fundamental importância, uma vez que conhecendo 

a cada um, torna possível a realização de um trabalho com bases locais, partindo da realidade 

do público alvo (TEXEIRA et al., 2016, p. 1). 

Para realizar ações de educação ambiental de maneira eficiente são necessários estudos 

de percepção ambiental previamente à proposta educativa com a comunidade para reconhecer 

a maneira que esses indivíduos interagem com o meio ambiente (CUNHA, LEITE, 2009). A 

Educação Ambiental necessita de diagnósticos Participativos, prognósticos e busca de ações 

apontadas pela comunidade como prioritários em suas vidas. De acordo com Oliveira et al., 

(2008), as análises da percepção ambiental permitem a identificação de meios precisos pelos 

quais as ações possam sensibilizar e solucionar dificuldades e questionamentos oriundos do 

grupo ao qual elas foram oferecidas. 

 
3 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho foi realizado na Escola Estadual Duque de Caxias localizado no 

munícipio Macau, Estado Rio Grande do Norte, sendo desenvolvido com um total de 30 

estudantes do 6ª ano durante primeiro semestre de 2019 do ensino fundamental na disciplina de 

Ciências. Antes da aplicação do questionário, o conteúdo de Ecologia foi introduzido em aulas 

expositivas dialogadas pela professora da disciplina. A presente pesquisa se caracteriza de 

natureza qualitativo-quantitativa, onde o instrumento de coleta de dados foi realizado a partir 

das observações feitas durante as aulas e da aplicação de um questionário com seis perguntas 

discursivas e duas objetivas sobre o conhecimento do ecossistema manguezal, a flora e fauna e 

sua importância. 
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Figura 01 – Realização da Oficina Tabuleiro 

 

Após a aplicação dos questionários, os dados foram tabulados em Excel e foi realizada 

uma análise dos dados das questões respondidas pelos estudantes. Considerando a variedade de 

respostas dos alunos nos questionários, utilizou-se a técnica desenvolvida por Pereira et al. 

(2006) adaptando-a para o objeto deste estudo, onde foram criadas três categorias de 

indicadores de avaliação para as respostas: “Satisfatórias”; “Parcialmente satisfatórias”; e 

“Insatisfatórias”. 

  Tendo em vista os dados coletados, foram desevolvidas  ações de cunho 

educaciomal e ambiental, fazendo com que os alunos   coloca-se em prática aquilo que foi 

trabalhado anteriormente, em outras aulas. Foi feito uma primeira ação,  caracterizada como 

gincana de carater lúdico, onde foram perguntas sobre o manguezal e não somente, expondo 

outros ecossistemas locais, como a Caantiga e demonstrando a preservação do meio ambiente 

no Municipio. Nesse contexto, foi feito algumas perguntas como quais são os tipos de 

manguezais, que animais encontramos e algumas prendas distribuídas  em um tabuleiro, onde 

nelas os alunos que trabalhavam em grupo, foram expostos a realizar um procedimento como 

“Limpe a praia de Camapum”, “Você parou para bater uma foto, não jogue uma rodada”, 

“Ajude a preservar o porto da pescaria”, juntamente a estas ações foi contemplado algumas 

atitudes de preservação ao meio ambiente, como a reciclagem dos lixos encontrados e também 

a conscientização. Esta etapa foi feita em grupos, que a partir desta ação iriam ser mantidos 

para as demais atividades. 
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Permanecemos indo a escola, durante algumas semanas para falar sobre o manguezal e 

em seguida fizemos uma atividade individual para a elaboração de frases de conscientização 

sobre o meio ambiente e pricipalmente sobre o Manguezal, que é  o principal ecossistema 

presente no Municipio, fazendo com que eles falassem sobre o que foi trabalhado e exposto 

durante as idas a escola. Em outro momento, a ida a escola foi com o intuito de fazer  a 

multidisciplinaridade da Educação Ambiental, através da criação de lixeiras em grupos, 

denominando as cores com a classificação da reciclagem de cada tipo de lixo, foi sendo utilizado 

materiais reciclavéis, onde as mesmas ficaram  como contribuição no ambiente escolar , para 

que permaneça sendo trabalhado, mesmo com o fim do projeto, pela comunidade o descarte 

correto, a reciclagem de lixo e  a coleta seletiva. 

A última ida a escola, foi para que juntos aos alunos, aplicassemos as placas que foram 

elaboradas e projetadas, através das frases selecionadas que eles fizeram. Estas placas foram 

postas, ao decorrer da cidade e próximas ao Manguezal, da entrada da cidade até a entrada da 

ponte que liga Macau a Ilha de Santana, da ponte até a prazer lazer, no caminho da Praia de 

Camapum e no Porto da Pescaria. A colocação contou com a ajuda de voluntários do projeto, 

com o apoio da Secretária de Infraestrutura do Municipio, com os alunos, os bolsistas e 

professores que atuam na instituição. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
A Turma de 30 alunos de 6º ano do ensino fundamental respondeu ao questionário, 

sendo 14 meninas e 16 meninos. A idade dos estudantes variou de 11 a 14 anos (média 12,5). 

Na Questão 1, desejava-se saber o que é o ecossistema manguezal, onde 67% dos estudantes 

demonstrou ter um conhecimento satisfatório, 6% parcial e 27% insatisfatório. 

A turma é composta por 23% de estudantes que disseram morar perto de manguezais, 

em contrapartida 77% afirmaram não residir nas proximidades de mangues. Quando 

questionados se já entraram no manguezal, 60% responderam que sim e 33% que não do total 

de alunos e já 7% não responderam. Na questão seguinte perguntou-se qual o motivo os levou 

a entrar no mangue: 5% entraram para brincar; 30% por curiosidade; 15% para pescar; 40% em 

passeio escolar; 10% por outros motivos. 

Em relação aos animais que existem no Manguezal, cerca de 80% das respostas 

satisfatórias, citando o caranguejo e siri. Já 15% das respostas insatisfatórias e os outros 5% 
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como parcialmente, em que chegaram a citar animais de outros ambientes, como o tatu e a 

preguiça. Quanto às plantas, cerca de 77% das respostas dos alunos são insatisfatórias e apenas 

10% das respostas satisfatórias, dado exemplo como o mangue vermelho. Já os 13% restantes 

são dados por respostas parciais, onde os alunos citaram as plantas de outros ambientes. 

 

Ao perguntar aos alunos sobre a importância do Manguezal, 67% das respostas foram 

satisfatórias, onde relatam que é importante para os animais, servindo como moradia e também 

importante para a natureza e o meio ambiente. Já 27% foram insatisfatórias, onde os alunos 

dizem não saber a sua importância e os outros 6% é dado por alunos que falam apenas que é 

para nossa população possuir. Sobre os problemas ambientais existentes, 84% dos alunos citam 

o lixo como maior problema do manguezal, 3% de resposta parciais, onde falam que as árvores 

e a lama prejudicam o ambiente, enquanto os 13% não sabem e alguns chegam a dizer que não 

existem nenhum problema. 

Para a diminuição dos problemas ambientais, 87% dos alunos deixam claro que 

deveriam fazer ações para conscientizar a sociedade local, citando ideias de colocar placas, e 

fazer ações de limpeza. Entretanto 13% foram respostas insatisfatórias, que não condizem para 

a limpeza e nem para diminuição dos problemas ambientais do Manguezal. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com os resultados obtidos verificou-se que os estudantes do ensino fundamental têm 

um conhecimento prévio, sobre o ecossistema manguezal. Isso pode ser pelo fato, da maioria 

dos alunos residirem ou terem tido alguma vez na vida contato com o ecossistema de 

manguezal. As respostas dos participantes mostraram que muitos dos alunos sabem dos 
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problemas que o manguezal local enfrenta. Entretanto, as respostas sobre as atitudes que devem 

ser tomadas para proteger os manguezais e mostram falta da visão de corresponsabilidade pela 

proteção ao meio ambiente. Esses dados revelam e fazem refletir sobre a necessidade da atuação 

dos educadores frente às questões ambientais nas escolas de ensino básico. 

O trabalho também obteve exito ao seu decorrer, foi mostrado os problemas e junto a 

isso, foi posto em prática algumas das resoluções. Com isso, se analisou que eles sabendo de 

maneiras eficazes de como resolucionar e como pôr em práticas, muitas das tuas ideias, acabou 

havendo uma extensão do projeto que inicialmente foi apenas dentro da sala de aula, mas que 

ao decorrer foi levado para a comunidade em geral, trabalhando a educação ambiental de forma 

interdisciplinar na escola e com a comunidade residente no Município, principalmente com as 

famílias destes, já que os alunos por terem conhecimento prévio sobre os problemas, 

aprenderam medidas mitigadoras que agem como intervenção, para proteger o Ecossistema em 

que está inserido.  

Cumpindo um papel fundamental em cunho economico, social e educativo, o trabalho 

obteve exito nas suas metas. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

O avanço da tecnologia fez nascer uma nova geração de indivíduos, denominados de nativos 

digitais, indivíduos que se caracterizam por passar grande parte do seu tempo interagindo com 

aparelhos eletrônicos, blogs, redes sociais entre outros. Diante desse contexto surge a 

necessidade dos docentes trazer a tecnologia para dentro de sala de aula, como recurso 

facilitador do processo de ensino e aprendizagem, por exemplo, através de jogos digitais. 

Levando isso em consideração e que a Biologia possui conteúdos extensos e complexos, 

decidiu-se propor um projeto no qual se pudesse estimular os alunos do Curso Técnico 

Integrado de Informática a utilizarem os conhecimentos da área técnica para elaborar jogos 

digitais com conteúdos de Biologia (aprovado no edital 01/2019–PROPI/RE/IFRN). O presente 

trabalho tem como objetivo relatar os dados obtidos até o presente momento neste projeto. 

Inicialmente foi realizado uma sondagem nas turmas do 4º ano do IFRN-Campus João Câmara 

para saber que conteúdos de Biologia os alunos possuem maior dificuldade de aprendizado; em 

seguida, serão elaborados jogos digitais abordando esses conteúdos. Posteriormente, os jogos 

digitais serão aplicados e se irá averiguar se os mesmos precisam de alterações; por fim os jogos 

serão disponibilizados aos docentes de Biologia. Verificou-se que os conteúdos em que os 

alunos possuem maior dificuldade são bioquímica, ciclos biogeoquímicos (Biologia I) e 

metabolismo de ácidos nucleicos (Biologia II). Agora, espera-se elaborar e validar os jogos 

digitais, além de despertar nos alunos de Informática o interesse para desenvolver softwares 

aplicados, envolvendo conhecimentos das disciplinas técnicas com disciplinas do núcleo 

estruturante. 

PALAVRAS-CHAVE: Biologia. Educação. Jogo eletrônico. Recurso didático. 

ABSTRACT 

The advance of technology has given birth to a new generation of individuals, called digital 

natives, individuals who are characterized by spending much of their time interacting with 

electronic devices, blogs, social networks and others. In this context arises the need for teachers 

to bring technology into the classroom, as a facilitator of the teaching and learning process, for 

example, through digital games. Taking this into consideration and that Biology has extensive 
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and complex content, it was decided to propose a project in which students of the Integrated 

Computer Science Course could be encouraged to use their technical knowledge to develop 

digital games with Biology content (approved by Notice 01/2019 – PROPI / RE / IFRN). The 

present work aims to report the data obtained so far in this project. Initially, a survey was 

conducted in the 4th year classes of the IFRN-Campus João Câmara to find out which Biology 

content students have the greatest learning disabilities; Then, digital games will be elaborated 

addressing these contents. Afterwards, digital games will be applied and will be checked if they 

need changes; Finally, the games will be available to Biology teachers. It was found that the 

contents in which students have more difficulty are biochemistry, biogeochemical cycles 

(Biology I) and nucleic acid metabolism (Biology II). Now, it is expected to elaborate and 

validate the digital games, besides arousing in the students of Informatics the interest to develop 

applied software, involving knowledge of the technical disciplines with disciplines of the 

structuring core 

KEYWORDS: Biology. Education. Electronic game. Didactic resource. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O avanço da tecnologia, nos últimos anos, fez nascer uma nova geração de indivíduos, 

denominados de os nativos digitais, indivíduos que caracterizam-se por passar grande parte do 

seu tempo interagindo com aparelhos eletrônicos, assim como sites, blogs, redes sociais entre 

outros (PRENSKY, 2003). 

Diante desse avanço tecnológico surge a necessidade da escola e dos seus docentes em 

trazer a tecnologia para dentro de sala de aula, utilizando recursos tecnológicos como 

ferramentas facilitadoras do processo de ensino e aprendizagem de determinados componentes 

curriculares, como na Biologia. Componente este, muitas vezes, dito como complexo por parte 

dos discentes, tendo em vista tratar de conteúdos extensos e complexos, e por haver uma 

necessidade significativa de nomes e conceitos.  

Uma das maneiras, então, de se utilizar a tecnologia a favor do processo de ensino e 

aprendizagem de Biologia seria através do desenvolvimento de jogos digitais, os quais podem, 

por exemplo, ajudar na revisão e fixação dos conteúdos, substituindo os exercícios de revisão, 

que geralmente consistem puramente numa aprendizagem mecânica, baseada no método da 

memorização. 

O IFRN-Campus João Câmara tem como um de seus cursos do Ensino Médio o curso 

Técnico Integrado de Informática, neste curso os alunos possuem/desenvolvem diversas 

habilidades da área de tecnologia, programação de softwares, entre outros. Além de cursaram 

as disciplinas do núcleo estruturante, como a Biologia. Diante desse contexto surgiu então a 

543 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

necessidade de se desenvolver um projeto interdisciplinar, o qual foi aprovado no edital 

01/2019–PROPI/RE/IFRN, através do qual discentes do curso de Informática são estimulados 

a utilizar ferramentas das disciplinas técnicas para aperfeiçoar ou desenvolver recursos que 

permitam um melhor aprendizado de Biologia, com por exemplo,  elaborando, aplicando e 

validando jogos digitais como recurso didático de complementação da aprendizagem de 

conteúdos de biologia. Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo relatar os 

dados obtidos até o presente momento neste projeto. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo “Nativos digitais” foi criado por Marc Prensky (2001), para classificar 

indivíduos nascidos após 1983 como uma geração distinta em muitos aspectos em comparação 

com as gerações antecedentes. Estes indivíduos possuem habilidades de como lidar com uma 

grande quantidade de informação de forma rápida, usando caminhos alternativos para obter 

informações. Eles querem ser tratados como “criadores e fazedores”, em vez de “receptáculos 

a serem preenchidos com conteúdo” (PRENSKY, 2003). Segundo Marinheiro et al. (2016):  

 

[...] Ao utilizarmos brincadeiras envolvendo jogos digitais com finalidade educativa, 

estamos aliando o desenvolvimento de habilidades e competências almejadas pela 

escola, com diversão e entretenimento, aproveitando a predisposição das crianças e 

dos jovens para interagir com os jogos (p. 5). 

  

Na literatura encontram-se trabalhos que mostram a eficácia de jogos no  Ensino de 

Biologia como: o jogo “Calangos” (FERREIRA et al., 2013), “O Jardim de Mendel” (SILVA 

et al., 2013)., “CellCraft Biology Game” (FAUSTO , 2014), “BioQuiz” (SANTOS et al., 2015), 

“Ask Biology” (FERREIRA et al., 2017). Diante destes exemplos percebe-se que há 

possibilidade de ser trabalhar a Biologia por meio de jogos digitais, essa interface pode ser vista 

como um meio viável de se estabelecer um reconhecimento do aluno de hoje (nativo digital) 

com a escola e o professor. 

 

3 METODOLOGIA  

Inicialmente foi aplicado um questionário aos alunos das turmas do 4ºano do IFRN – 

Campus João Câmara, com o intuito de se averiguar quais os conteúdos de Biologia que os 

mesmos tiveram maior dificuldade. Posteriormente, foi feita uma pesquisa detalhada do 
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conteúdo escolhido em livros do ensino médio e agora se está na fase de proposição de pelo 

menos dois jogos digitais.  

Para elaboração dos jogos serão utilizados os seguintes softwares: Engine de Jogos 

UnityEngine; ambiente de desenvolvimento “Microsoft Visual Studio Community”; softwares 

gráficos “Adobe Photoshop CC & Adobe illustrator CC”; ferramenta de repositório “GitHub”; 

aplicação para controle de tarefas “Trello”; aplicação para gerenciamento e backup geral 

“Google Drive”. 

 Os jogos criados serão aplicados nas turmas do Campus João Câmara, as quais já 

tiverem tido aulas teóricas sobre os conteúdos abordados nos jogos, com o intuito de recolher 

críticas construtivas que colaborem para a realização de mudanças metodológicas, de modo a 

obter uma melhor eficiência de ensino do jogo digital. Após a análise da pesquisa de opinião 

do software, este será alterado para a inserção das mudanças julgadas compatíveis pela equipe 

e, por fim, serão disponibilizados para docentes de Biologia do IFRN e para escolas da Região 

do Mato Grande que tenham interesse em utilizados como recurso didático. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Foi aplicando um questionário contendo questões que objetivavam verificar quais os 

conteúdos de Biologia os alunos das três turmas do 4º do IFRN-Campus João Câmara dos 

Cursos Técnicos Integrados em Informática, Química e Administração tinham maior 

dificuldade de aprendizado, contemplando um total de 75 alunos. Observou-se que para o 

componente curricular Biologia I os conteúdos os quais os alunos tiveram maior dificuldade 

foram: Bioquímica (44 alunos), seguido por Ciclos Biogequímicos (22 alunos) e ácidos 

nucleicos (21 alunos). Em relação ao componente curricular Biologia II, o conteúdo que os 

alunos tiveram uma maior dificuldade foi metabolismo dos ácidos nucleicos (34 alunos). Vale 

ressaltar que para esse questionamento os alunos poderiam indicar mais de um conteúdo. 

Além disso, também foi questionado aos discentes se os mesmos costumam se entreter 

fazendo uso de jogos digitais. 8% responderam que jogam uma boa parte do seu tempo, 16% 

responderam que jogam frequentemente,  42% de vez em quando, 24% raramente jogam e 10% 

nunca jogaram. E em relação ao tipo de jogo que é mais utilizado foi relatado o FPS (First-

person shooter) (21 alunos), seguido por jogos de Luta 3D (15 alunos), RPG 3D (15 alunos), 
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RPG 2D (14 alunos), plataforma em geral (13 alunos), luta 2D (10 alunos), puzzles 2D (9 

alunos) e Puzzles 3D (4 alunos). Além disso, foi visto no questionário que a maioria dos alunos 

acham que um jogo digital seria importante para auxiliar no processo de ensino e aprendizagem 

dos conteúdos de Biologia. 

Com base nos dados obtidos nos questionários e considerando que os alunos envolvidos 

no projeto ainda estão cursando o componente curricular de Biologia I, optou-se em propor e 

validar um jogo abordando o conteúdo de bioquímica e o outro o conteúdo de ciclos 

biogeoquímico para serem utilizados como recurso didático por docentes de biologia do IFRN 

- Campus João Câmara, bem como de outros campi que tenham interesse. A partir de agora 

pretende-se então elaborar os jogos digitais com as temáticas escolhidas, aplica-los e validá-los 

para que, em seguida, possam ser disponibilizados aos professores de biologia que tenham 

interesse em utilizá-los como recurso didático em suas aulas. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como resultados, espera-se elaborar e validar pelo menos dois jogos digitais como 

recuso didático para o ensino de Biologia, além de despertar nos alunos do curso Técnico 

Informática o interesse para desenvolver softwares aplicados, envolvendo conhecimentos das 

disciplinas técnicas com disciplinas do núcleo estruturante. 
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ANÁLISE DOS MECANISMOS BIOLÓGICOS DE APRENDIZAGEM E 

SEUS CONTRASTES COM OS SISTEMAS EDUCACIONAIS DO MUNDO 

 
 

RESUMO 
 

O artigo em questão possui como foco explorar o trajeto cerebral que envolve o registro de 

informações humanas e relacioná-las ao contexto educacional brasileiro em oposição com líderes no 

ramo ao redor do planeta, como a Finlândia. Nesse sentido, considera-se a ideia de que o entendimento 

perpassa a região do sistema límbico, para então se firmar no córtex cerebral, se estimulada 

devidamente. Além disso, ressalta-se a potencialização dos pontos fracos e fortes de um indivíduo, 

no que tange às funções de cada hemisfério cerebral, no processo de aprendizagem. Com esse 

referencial, está sendo desenvolvido um experimento, com estudantes selecionados, para comprovar, 

por meio de atividades e avaliações, a ordem funcional sináptica do indivíduo. Para isso, estão sendo 

feitos questionários e posteriormente análises utilizando PET e FMRI. Este experimento está sendo 

analisado com base em uma visão crítica da organização escolar que, no Brasil, restringe seu método 

de ensino a um grupo de estudantes com características satisfatórias, segundo seu modelo tradicional 

tido como protótipo, em vez de estruturar seus ensinamentos de forma acessível e voltada para as 

individualidades, com pilar incrementado na lógica biológica de imobilização cognitiva. Dentre os 

resultados esperados, encontram-se a demonstração das diferenças educacionais presentes no Brasil 

em relação à maneira com que a transmissão de conteúdos ocorre e a comprovação do processo 

operacional de captação de pensamentos, por meio da análise de dados, de observações e da produção 

de dados estatísticos a partir das atividades elaboradas. 
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ABSTRACT 
 

This article focuses on exploring the brain path that involves the recording of human 

information and relating it to the Brazilian educational context in opposition to leaders in the 

field around the world, such as Finland. In this sense, it is considered the idea that the fixation 

of the understanding goes through the region of the limbic system, to be firmly established in 

the cerebral cortex, if properly stimulated. In addition, the relevance of enhancing the strengths 

and weaknesses of an individual regarding the functions of each cerebral hemisphere in the 

learning process is emphasized. With this framework, an experiment is being developed with 

selected students to prove, through activities and evaluations, the individual's synaptic 

functional order. For this, questionnaires are being made and further analyzes using PET and 

FMRI. This experiment is being analyzed based on a critical view of the school organization 

that, in Brazil, restricts its teaching method to a group of students with satisfactory 

characteristics according to their traditional model as a prototype, instead of structuring its 

teachings in an accessible and individual-oriented way, with an increased pillar in the biological 

logic of cognitive immobilization. Among the expected results, are the demonstration of 

educational differences in Brazil in relation to the way in which content transmission occurs 

and the confirmation of the operational process of capturing thoughts, through data analysis, 

observations and production of statistical data from the elaborated activities. 

 
 

KEYWORDS: Biology; Brain Physiology; Education; Learning; Neurology. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O sistema educacional brasileiro, ineficaz em seus objetivos, é apontado como um dos 

piores do mundo, obrigando o aluno, por vezes, a não pensar, e sim decorar para fazer 

avaliações. De acordo com Piazzi (2014), o mecanismo de aprendizagem do cérebro funciona 

como um algoritmo transferidor de dados, movendo apenas as informações incentivadas por 

exercícios de aplicação do sistema límbico ao córtex cerebral. 

De acordo com o pensamento de Ingold (2000), as diferenças entre a espécie humana se 

manifestam apenas de maneira cultural. A partir desse raciocínio, investiga-se sobre as 
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influências do ambiente no aprendizado, ou seja, o meio em que dado indivíduo está inserido, 

no seu modo de ver o mundo e, portanto, aprender coisas. A esse respeito, experimentos 

conduzidos na Universidade de Berkeley nos Estados Unidos concluíram, por meio de testes 

comportamentais em roedores, que o ambiente o qual determinado indivíduo está inserido pode 

proporcionar o incremento de massa cortical, posto que os indivíduos que foram colocados em 

ambientes enriquecidos com brinquedos, comida, água e cores, tiveram maior número de 

dendritos e sinapses neurais computados em relação aos demais (FISCHER, 2001, p.78). Sendo 

assim, os variados estímulos recebidos pelos alunos promoveriam diferenças na massa cerebral? 

Alunos mais estimulados seriam mais inteligentes? Diante disso, o presente projeto investiga o 

mecanismo do funcionamento cerebral na aprendizagem diante de diferentes estímulos como 

uma forma de, futuramente, serem desenvolvidas novas ferramentas para usá- las no processo 

de ensino e aprendizagem utilizando os dois hemisférios do cérebro da melhor forma possível. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Segundo Moreira (2012), em consonância com os pensamentos de Piazzi (2014), o 

sistema límbico é responsável pela memória de curto prazo e traços emocionais. No córtex 

cerebral localizam-se as informações que são relevantes, todos os dados que se encontram lá 

são originários do sistema límbico, isto é: passaram por um filtro e sua remoção se torna quase 

impossível (FISCHER, 2001, p.52). 

A moderna investigação de recursos cognitivos por imagem ressalta o interesse da 

neurociência pela pedagogia. O aprendizado é uma atividade pessoal e consiste basicamente no 

acionamento de potencialidades movidas por predicações pessoais (CAMPOS apud FISCHER, 

2001, p.46). Nessa perspectiva, o pensamento pode ser mapeado por métodos de imagem que 

auxiliam a neuropedagogia a fornecer conclusões. O PET (tomografia por emissão de prótons) 

e o FMRI (imagem por ressonância magnética funcional) são ferramentas que permitem, de 

forma não invasiva, a visualização de segmentos do cérebro, utilizando glicose radioativa, no 

caso do PET, ou por detecção de fluxo sanguíneo em vascularizações, no FMRI, nas quais são 

geradas imagens precisas da atividade cortical que podem mostrar, por consequência, quais 

áreas estão envolvidas no processo de aprendizagem (PIAZZI, 2014). 
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3 METODOLOGIA 

 
Inicialmente, 38 alunos do 9º ano de uma escola estadual do RN, especificamente dessa 

grade visto que o objetivo é trabalhar com conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, 

preencheram um questionário que tratava de métodos e do ambiente de estudo em que viviam, 

para formar a base de suas atividades acadêmicas no estilo tupiniquim. Após a finalização do 

questionário, foram trabalhados com a turma aspectos relativos ao mecanismo de aprendizagem 

do cérebro, ou seja, recursos que os alunos podem usar para aprenderem mais rápido. 

Posteriormente, será feita uma investigação a partir de novos questionários para avaliar se os 

estudantes estão inseridos num grupo onde aprendem de acordo com o método ideal de ensino 

considerando o funcionamento cerebral ou se são treinados com base no que é usualmente 

empregado nas escolas do Brasil. 

Após a aplicação dos questionários, os estudantes serão submetidos a diferentes 

estímulos neurais que os auxiliem na aprendizagem dos conteúdos escolares. Depois ocorrerá 

uma monitoração dos boletins escolares e o PET SCAN será utilizado, a fim de acompanhar se 

ocorrerá um aumento nas notas e alguma alteração nas áreas cerebrais envolvidas com o 

aprendizado. Com isso, deseja-se observar um melhor funcionamento cerebral de acordo com 

o método de estudo. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
A partir da utilização de dados retirados de um gradiente de informações provenientes 

da fase experimental, espera-se mostrar uma estreita relação entre o sistema educacional 

brasileiro, sua ineficiência e o mecanismo de aprendizagem do cérebro. Espera-se que através 

deste trabalho ocorra uma melhor compreensão de como a comunidade escolar poderá 

programar melhor a rotina dos alunos e usar o metabolismo cortical para impulsionar o 

desenvolvimento escolar. 

A escola, ambiente que teoricamente deveria proporcionar conhecimento e estimular a 

mente dos alunos será, naturalmente, a maior beneficiada neste estudo. Uma vez que os 

diferentes estímulos, devidamente planejados neste trabalho, podem auxiliar na aprendizagem 

e demonstrar problemas no sistema educacional brasileiro por meios científicos. A comunidade 

escolar, ao se deparar com a realidade que será elucidada, poderá programar melhor a rotina 
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dos alunos e usar o metabolismo cortical para impulsionar o desenvolvimento acadêmico. Desse 

modo, os métodos são relativos a caminhos biológicos do cérebro e suas funcionalidades. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Em síntese, o presente artigo pretende interligar a relação existente no método cerebral 

de absorção de informações à maneira como é estimulado no sistema educacional vigente, tanto 

no Brasil quanto em países referências no que tange ao ensino e à aprendizagem. 

A esse respeito, a pesquisa experimental objetiva na obtenção de resultados práticos e 

concisos e será desenvolvida para dirimir, de maneira ética e metódica, a má utilização dos 

sistemas cerebrais. Com isso, espera-se ampliar a compreensão acerca das interações cerebrais 

existentes na aprendizagem e, ainda, propor uma nova visão pedagógica para o corpo discente 

e docente sobre a complexidade que a temática possui em um contexto globalizado. Dessa 

forma, após pesquisar, analisar e discutir, a equipe busca sintetizar teorias e ideias para elucidar 

um dos desafios presentes na comunidade acadêmica: a aplicação da neurociência à educação. 
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DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DA BIODEGRADABILIDADE DE  

PROTÓTIPOS DE PLÁSTICOS BIOCOMPATÍVEIS À BASE DE  

QUITOSANA E FIBRA ALIMENTAR  

 

RESUMO  

Há décadas, vivenciamos a civilização do petróleo, fato esse que nos intriga fortemente, 

haja vista que, os derivados do petróleo, como o plástico são poluentes e persistem em se 

decompor, deixando o espaço geográfico mais poluído, sobretudo nos oceanos, onde há uma 

maior concentração de lixo proveniente do plástico e onde encontramos as consequências da 

má gestão desses resíduos. Destarte, o presente projeto, parte de uma reflexão a respeito dos 17 

Objetivos de Desenvolvimento Sustentável propostos pela ONU. Refletimos sobre aspectos 

socioeconômicos e principalmente vinculado à ideia da sustentabilidade, já que este estudo se 

alicerça em viabilizar uma solução alternativa ao uso desses polímeros sintéticos convencionais. 

Baseado nisso, o atual projeto, não tem somente o objetivo de produzir biofilmes plásticos 

formados a partir da Quitosana de baixa molaridade, mas também analisar a biodegradabilidade 

das amostras produzidas conjuntamente aos impactos causados por elas em determinados 

ambientes. Visando possibilitar um caminho alternativo ao plástico, utilizando a Quitosana, que 

é uma substância abundante, e Fibra Alimentar como um meio para se atingir isso. Tendo em 

vista o estado do Rio Grande do Norte como um dos maiores produtores de camarão, detentor 

da Quitina e, portanto, da Quitosana viabilizamos, assim, um elo entre a produção e seu 

aproveitamento. Baseando-se em métodos já conhecidos por meio de artigos publicados por 

diversos autores, preparamos filmes plásticos a base de Quitosana no laboratório do campus, o 

1Victor Alves Leite; 2Julio Cesar da Silva Ribeiro Gomes; 3José Wilson Soares Moreira 
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que nos ofereceu uma grande interação entre a teoria e a prática, assimilando conceitos e 

fortalecendo o progresso científico na sociedade.  

PALAVRAS-CHAVE: Biodegradabilidade. Quitosana. Plástico. Sustentabilidade. Camarão.  

  

ABSTRACT  

We have been experiencing the civilization of oil for decades, a fact that strongly 

intrigues us, given that oil products such as plastics are polluting and persist in your 

decomposition, leaving the most polluted geographical space, especially in the oceans, where 

there is a higher concentration of waste from plastic and where we find the consequences of 

poor waste management. Thus, this project is part of a reflection on the 17 Sustainable 

Development Goals proposed by the UN. We reflect on socioeconomic aspects and mainly 

linked to the idea of sustainability, as this study is based on providing an alternative solution 

for the use of these conventional synthetic polymers. Based on this, the current project not only 

aims to produce plastic biofilms formed from low molarity chitosan, but also to analyze the 

biodegradability of samples produced together with their impacts on a given environment. 

Aiming to enable an alternative path to plastic, using Chitosan, which is an abundant substance, 

and Food Fiber to achieve this. Considering the state of Rio Grande do Norte as one of the 

largest shrimp producers, holder of Chitin and, therefore, Chitosan, we have thus made a link 

between production and use possible. Based on methods already known through articles 

published by several authors, we prepared Chitosan-based plastic films in the campus 

laboratory, which provided us with a great interaction between theory and practice, assimilating 

concepts and strengthening scientific progress in our society.   

  

KEYWORDS: Biodegradability. Chitosan. Plastic. Sustainability. Shrimp.  
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1  INTRODUÇÃO  

Visando as problemáticas contemporâneas a presente pesquisa tem como intuito a 

produção de protótipos de plástico biocompatível a base de quitosana e da adição de fibra 

alimentar, a fim de gerar alternativas ao modo de produção convencional. Devido ao modo 

irresponsável de produção, consumo e descarte, atualmente seus resultados vêm sendo sentidos 

especialmente nos oceanos, os quais necessitam essencialmente de um ecossistema saudável e 

equilibrado.  

Perante a conjuntura atual do meio ambiente, essa pesquisa compõe um cenário de 

possibilidade para substituição do modo convencional de produção do plástico, o qual vem 

sendo bastante explorado e apresenta um campo vasto de estudos. Diante da sua alta 

aplicabilidade em diversos setores, além da relevância, os polímeros quitina e quitosana 

evidenciam como uma mudança na forma de produção do plástico. As estruturas químicas 

desses polímeros são marcadas por cadeias lineares de carboidratos (2-acetamido-2-desoxi-

Dglicopiranose), unidos por ligações glicosídicas β (1-4), distinguidos através da solubilidade 

em soluções aquosas de ácido acético 1%.   

Sendo uma fibra animal, a quitosana, possui diversas propriedades biológicas como a 

biodegradabilidade e biocompatibilidade, além disso, industrialmente é produzida a partir da 

desacetilação enzimática ou a desacetilação alcalina da quitina, encontrada no exoesqueleto de 

artrópodes e obtido a partir do descarte do seu resíduo. Nesse contexto, a obtivemos, a Quitosana 

e fibra alimentar, por meio de cápsulas pré-produzidas, partindo posteriormente para análise 

individual a respeito de características mecânicas e de composição desses protótipos, visando 

estabelecer um filme plástico viável. Além de conhecer e identificar impactos provocados pelo 

plástico no meio ambiente e realizar estudos a respeito de sua biodegradabilidade em diferentes 

meios, estudos esses que vem sendo dificultados devido aos cortes sofridos pelas instituições 

federais do país.  
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2  REFERENCIAL TEÓRICO  

O campo de pesquisa com Quitosana é amplo, de acordo com Azevedo et al (2007, pg. 

05). Tharanathan e Prashanth (2007, p. 117) citam a diversidade de aplicações as quais a 

quitosana pode submeter-se, dentre essas a maioria está na área da saúde, também há no setor 

de ciência dos materiais e de forma exordial em campos da construção civil, pois é um 

polissacarídeo de impressionante resistência à pressão. Portanto nota-se a mutabilidade dessa 

substância. Franchetti e Marconato (2006, p.812) ressaltam os impactos da quitosana ao se 

degradar, liberando CO2 e água, o que demonstra ser algo positivo ao ambiente. Ademais, 

Cacique et al (2017, p. 52), aponta que a presença de quitosana em bioplásticos reduz a rigidez 

e a espessura desse polímero e também quanto maior a quantidade desse polissacarídeo, mais 

rápido o plástico irá se decompor.  

Atkins (2000, pg. 65), por sua vez, traz a reflexão sobre a fabricação do plástico. 

Entendese que com o aumento gradativo das sociedades ao redor do mundo, surge com isso a 

premência da produção em larga escala dos plásticos. O resultado da má gestão desses resíduos 

encontrase hoje provocando um grave desequilíbrio ambiental que ameaça diariamente a 

qualidade de vida no planeta.  

3  METODOLOGIA  

Alicerçado por um amplo levantamento bibliográfico, partimos para a parte experimental. 

Primeiramente a fase laboratorial realizamos com a quitosana uma solução de 1% V/V de ácido 

acético, tendo como concentração final, do primeiro protótipo, 1% M/V, efetua-se o mesmo 

procedimento para o desenvolvimento do segundo protótipo, todavia, neste caso, a concentração 

final será de 2% M/V. Adicionando Fibra Alimentar em protótipos futuros. Após isso, as 

soluções foram submetidas à agitação magnética por 24 horas.  

Posteriormente, as soluções foram postas em Placas de Petri, posicionamos em uma estufa 

a 50ºC durante 24 horas. Adiante, foi adicionado hidróxido de sódio 1M aos filmes plásticos 

ainda posicionados nas placas de Petri, permanecendo sob repouso por 2 horas. Com isso 
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realizado, os biofilmes devem ser inseridos em água destilada por 24 horas. Partindo para a 

secagem, com uma temperatura constante de 25ºC, durante 24 horas. A partir desse ponto após 

diversas etapas laboratoriais notamos a inconformidade na formação do filme plástico 

pretendido, assim conseguimos chegar à conclusão de que perante as condições laboratoriais e 

o material trabalhado, a quitosana de baixa molaridade, a sua formação é inviável.   

4  RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com ênfase nos objetivos principais do nosso estudo, notamos a dificuldade em lidar 

com uma época de contenção de gastos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, fato esse 

que acarreta consequências em seus campi, atingindo claramente o núcleo de pesquisa de sua 

unidade em São Gonçalo do Amarante.  

No entanto, com início da pesquisa e principalmente da parte experimental, dividimos 

estas em partes, onde consistia na preparação de uma solução aquosa de ácido acético com a 

quitosana, agitação e posteriormente sua secagem, etapas essas todas já concluídas que 

possuíram incompatibilidade com as referências utilizadas, fato esse devido lidar com a parte 

experimental da química orgânica, além da inovação com a quitosana de baixa molaridade. 

Logo, evidenciou-se inviável a utilização de Quitosana de baixa molaridade com o escopo de 

se fazer biofilmes plásticos, ademais, devido a situação financeira da instituição, vê-se infactível 

o prosseguimento da fase experimental. Todavia, torna-se explícito a possível aplicabilidade do 

polissacarídeo no que tange o estudo de alternativas ao plástico convencional. A partir dessa 

conjectura, pretende-se comprovar o uso de Quitosana como uma possível alternativa ao 

polímero sintético de matéria prima poluente. Os resultados alcançados representaram um 

avanço no campo de pesquisa, percebemos a partir disso a importância de estudos dessa 

relevância, onde seguem de exemplo para outras pesquisas científica futura, além de ser bastante 

significante academicamente para seus autores.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Torna-se evidente que a problemática do plástico ameaça setores ambientais, 

econômicos e setores mais regionais, como se não fosse suficiente, sinaliza um risco ao 

equilíbrio natural da vida de diversas espécies. Consideramos o adiamento de buscas por 

soluções alternativas à exploração do petróleo e a má gestão de resíduos de seus derivados, 

como uma ação parva e inconsequente, por isso mostra-se possível, e mais importante, viável, 

o uso de Quitosana e Fibra Alimentar na produção de polímeros como o plástico. Todavia, um 

elo entre sociedade, governo e setor privado precisa ser estabelecido para implantar, de fato, 

ferramentas, como esta, para juntos buscarmos soluções para um planeta mais saudável.  

A pesquisa aguçou a nossa percepção de convívio social e possibilitou a junção entre 

conceitos/teorias com não somente a prática, mas com a aplicação em um problema real e 

preocupante, assimilando a pesquisa científica à formação acadêmica, dando vez a um 

pensamento ilimitado e geral, onde podemos transformar o conhecimento em uma ferramenta 

prática que crie caminhos e oportunidades melhores para a comunidade, pois como Marie Curie 

afirmou: “Na vida, não existe nada a temer,  mas a entender”.  
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CARACTERIZAÇÃO QUIMICA DE EXTRATOS RICOS EM 

POLISSACARÍDEOS DE MICROALGAS DA DIVISÃO CLOROPHYTA 

IFRN – Campus Macau 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas 

RESUMO 

As microalgas são organismos, em sua maioria, unicelulares, eucariontes que 

podem ser encontrados em uma variedade de nichos ecológicos, sendo mais comumente 

prevalente em ambientes aquáticos. São seres de grande importância ecológica e 

econômica, pois, muitas espécies compõem o fitoplâncton e, portanto, são fundamentais 

nas teias tróficas desses ambientes. Além disso, moléculas orgânicas de microalgas são 

relatadas na literatura como capazes atuar em uma variedade de processos biológicos 

tanto fundamentais para sobrevivência da própria espécie de microalga como para uso 

nas mais diversas indústrias, tais como, farmacêutica, alimentar, cosmética. No entanto, 

devido à grande biodiversidade estrutural e funcional das microalgas, o objetivo desse 

trabalho é caracterizar quimicamente extratos ricos em polissacarídeos de duas 

microalgas pertencentes a divisão Chlorophyta. A obtenção dos polissacarídeos das 

microalgas Chlorella sp. e Tetraselmis sp foi realizada por meio de três líquidos extratos 

diferentes: etanol, etanol:água e água destilada. Em seguida, foram realizadas análises 

químicas com o objetivo de determinar a presença e quantidade de açúcares totais, 

proteínas, compostos fenólicos totais e flavonoides. Houve um melhor rendimento de 

açúcares totais para a espécie Chlorella sp em relação a Tetraselmis sp e por fim não 

houve rendimento de proteínas e flavonoides para nenhuma das espécies. 

PALAVRAS-CHAVE: Polissacarídeos; microalgas; Chlorella sp.; Tetraselmis sp. 

ABSTRACT 

Microalgae are mostly unicellular, eukaryotic organisms that can be found in a variety of 

ecological niches, most commonly prevalent in aquatic environments. They are beings of great 

ecological and economic importance, because many species compose the phytoplankton and, 

therefore, are fundamental in the trophic webs of these environments. In addition, organic 

microalgae molecules are reported in the literature as capable of acting in a variety of biological 

processes, both fundamental for the survival of the microalgae species itself and for the use in 

various industries such as pharmaceutical, food and cosmetic. However, due to the great 

structural and functional biodiversity of microalgae, the objective of this work will be to 

perform the chemical characterization of polysaccharide rich extracts of two microalgae 

belonging to the Chlorophyta division. Obtaining the polysaccharides from microalgae 
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Chlorella sp. and Tetraselmis sp, it will be carried out using three different liquid extracts: 

ethanol, ethanol: water and distilled water. Then, chemical analyzes will be used to determine 

the presence and quantity of total sugars, proteins, total phenolic compounds and flavonoids. 

With the development of this project it is expected to demonstrate the chemical composition of 

polysaccharide extracts from these two microalgae species already described and used to obtain 

biodiesel, adding even more value to this group of organisms.  

KEYWORDS: Polysaccharides; microalgae; Chlorella sp.; Tetraselmis sp. 

 

1 INTRODUÇÃO  

As microalgas são organismos amplamente distribuídos no ambiente, encontrados 

em sua maioria em ambientes aquáticos, desde ambientes marinhos a dulcícolas, porém 

com representantes presentes também nos ambientes terrestres. Grande parte desses 

microrganismos ainda se encontram desconhecidos e, portanto, descaracterizados. Além 

disso, as microalgas estão presentes em grande diversidade de nichos ecológicos, também 

são bastante diversas quanto ao que se refere a sua capacidade de produzir um amplo 

espectro de compostos com potencial bioatividade.  

Dentre as moléculas produzidas pelas algas microscópicas, destacam-se os 

polissacarídeos intra e extracelulares, os quais podem ser classificados em polímeros de 

reserva, estruturais ou extracelulares (MARIA, 2012). Muitos desses grupos de 

compostos ainda se encontram desconhecidos na literatura, tanto em termos da sua 

composição e estrutura, como também relacionado a função biológica para a alga 

(GIROLDO et al, 2007). A grande variedade de extratos ricos em polissacarídeos com 

composição variada obtidos de inúmeras espécies de microalgas ainda não estudadas, 

possibilita a descoberta de valiosos compostos com potencial atividade biológica. 

A capacidade de produzir substâncias poliméricas com aplicações biotecnológicas 

das espécies de microalgas da divisão Chlorophyta já têm sido relatados em estudos 

anteriores (SÁNCHEZ et al., 2008; SANCHO; CASTILLO; YOUSFI, 1999). No entanto, 

assim como as macroalgas, as microalgas também são capazes de sintetizar 

polissacarídeos bastante diversos estruturalmente, variando de espécie para espécie, 

forma de cultivo, permitindo a obtenção de moléculas com atividade ainda não descritas.  
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Nessa perspectiva, esse trabalho tem como objetivo ampliar os estudos sobre os 

polissacarídeos das microalgas Chlorella sp. e Tetraselmis sp., através da obtenção de 

extratos ricos em polissacarídeos, determinar e comparação da composição química dos 

mesmos, agregando valor aos resíduos do cultivo das microalgas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O papel ecológico das microalgas no ecossistema aquático é vital, pois, são 

conhecidas como produtores da cadeia alimentar desses ambientes, provendo alimento e 

oxigênio para muitas espécies. Além disso, as microalgas também são conhecidas como 

fonte de moléculas altamente valiosas, como proteínas, lipídios, pigmentos fotossintéticos 

e polissacarídeos (PULZ; GROSS, 2004; LORDAN et al., 2011; IBAÑEZ et al., 2011). 

 Apesar da grande diversidade e importância das microalgas, a biotecnologia 

microalgal começou a se desenvolver apenas em meados do século passado (PULZ; 

GROSS 2004; HALLMANN 2007). Atualmente, a principal aplicação consiste na 

produção comercial de suplementos alimentares, restringindo, principalmente, a espécies 

dos gêneros Spirulina, Chlorella e Dunaliella (BECKER, 2004). Outra área de interesse 

para o estudo de microalgas é a avaliação do uso como fonte de energia (biodiesel, 

bioetanol e biohidrogênio) (HANNON et al., 2010; HUANG et al., 2010; ZHU; 

KETOLA, 2012; SLADE; BAUEN, 2013). No geral as espécies mais atrativas na 

produção em larga escala envolvem aquelas com grande percentual de óleo em sua 

composição. As espécies mais estudadas e exploradas na obtenção de óleo são: Chlorella 

sp. (Li et al., 2011); Scenedesmus sp. (MANDAL; MALLICJ, 2009), Monoraphidium sp. 

(YU et al., 2012), Tetraselmis sueica (CHISTI, 2007). 

3 METODOLOGIA  

A extração dos polissacarídeos das microalgas Chlorella sp e Tetraselmis sp. foi 

realizada utilizando três líquidos extratos (etanol, etanol:água (1:1) e água destilada), de 

acordo com a metodologia adaptada de Paiva (2010). Além disso, parte dos extratos 

aquosos foram submetidos a sonicação com duração de 15 e 30 minutos. Estes 

experimentos foram realizados no laboratório de Química das Águas e Química Analítica, 
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do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 

Campus Macau. Para verificação da quantidade de polissacarídeos foi realizada a 

determinação de açúcares totais pelo método fenol/ácido sulfúrico, utilizando-se a 

galactose como padrão (DUBOIS et al., 1956). O teor de proteínas foi determinado 

através da utilização do reagente comassie brilliant blue R 250, monitorado por 

espectrofotômetro a 595 nm. Albumina sérica bovina foi utilizada como padrão 

(SPECTOR, 1978). Compostos fenólicos foram avaliados quantitativamente pelo método 

colorimétrico de Folin-Ciocalteu, com leituras realizadas a 765 nm e o conteúdo de 

fenólicos totais foi calculado utilizando-se como padrão o ácido gálico (ATHUKORALA; 

KIM; JEON, 2006). Os flavonoides foram quantificados utilizando cloreto de alumínio, 

com leitura a 425 nm (SAVI et al., 2017). O conteúdo total de flavonoides foi determinado 

usando uma curva padrão de quercetina. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para as microalgas da espécie Chlorella sp., obtivemos o maior rendimento de 

extração para o extrato aquoso, e o menor rendimento de extração nos líquidos extratores 

hidrometanólicos e etanólicos. Ambas as metodologias de extração aquosa submetidas a 

sonicação apresentaram rendimento semelhantes, independentemente do tempo de 

sonicação.  

No entanto, para as microalgas da espécie Tetraselmis sp. o melhor rendimento de 

extração foi observado para extração aquosa submetida a sonicação por 30 minutos, a 

extração aquosa sem sonicação e aquela submetida apenas ao tempo de 15 minutos 

apresentaram os menores rendimentos e não apresentaram diferença significativa entre 

elas na obtenção de polissacarídeos dessa espécie. Esses dados enfatizam a diferença 

comportamental entre as espécies de microalgas, na qual apresentaram rendimentos 

distintos de polissacarídeos de acordo com as metodologias de extração adotadas. Todas 

as metodologias de extração apresentaram baixo rendimento, apresentando menos de 1% 

de rendimento após precipitação metanólica. Dentre as desvantagens de se trabalhar com 
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extratos de produtos naturais, estão a pequena quantidade de amostras obtidas para os 

ensaios, disponibilidade e cultivo da biomassa microalgal. 

Os dados do teor de açúcar obtidos pelas três diferentes metodologias de extração 

(água, água com sonicação por 15 minutos ou 30 minutos) mostram que a diluição apenas 

em água foi mais eficaz para a Chlorella do que para a Tetraselmis, água com sonicador 

15 minutos foram iguais para as duas espécies e por fim, água com sonicador 30 minutos 

foi melhor para a Tetraselmis. Verifica-se que a biomassa submetida a extração aquosa 

sem o uso de sonicador foi a que apresentou maior teor de açúcar. As amostras submetidas 

a extração com sonicador por 15 ou 30 minutos obtiveram percentual semelhante de 

açúcares totais, não apresentando diferença significativa acerca do tempo de exposição a 

cavitação ultrassônica. 

Os açúcares totais foram determinados pelo método de fenol/ácido sulfúrico 

(DUBOIS et al. 1956). O teor de açúcares existente em cada extrato foi calculado com 

base na leitura em espectrofotômetro a 490 nm. Os resultados obtidos foram comparados 

a curva de Glicose, usada como padrão. Os dados do teor de açúcar obtidos pelas três 

diferentes metodologias de extração (água, água com sonicação por 15 minutos ou 30 

minutos) onde a diluição apenas em água sem o uso do sonicador foi mais eficaz, 

enquanto que o uso do sonicador, tanto 15 como 30 minutos foram bastante parecidos, 

essa extração foi realizada apenas da espécie Chlorella. 

Para avaliação da contaminação proteica dos extratos ricos em polissacarídeos foi 

utilizado o reagente comercial de Bradford e a leitura foi realizada em espectrofotômetro 

a 595 nm (SPECTOR, 1978). Não se detectou contaminação por proteínas em nenhum 

dos extratos obtidos da microalga em estudo. Resultado satisfatório, uma vez que, a 

metododologia empregada foi para extração de polissacarídeos e, além disso, a biomassa 

de Chlorella cedida pelo BIOLPOL/UFRN já tinha sido submetida a proteólise para 

eliminação de possível contaminação proteica. 

Para avaliação de flavonoides foi utilizado a metodologia descrita por Savi e 

colaboradores (2017), sendo realizado uma mistura de cloreto de alumínio 2% com os 

extratos avaliados (1:1), com leitura em espectrofotômetro a 425 nm. Nenhuma das 
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amostras analisadas apresentaram teor de flavonoides significativos. Apesar de 

microalgas serem fonte de compostos flavonoides, a metodologia de extração descrita e 

utilizada no presente projeto teve o objetivo de obter extratos ricos em polissacarídeos, 

portanto, não é de estranhar a ausência desse composto. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Concluímos que apesar da metodologia de extração adota não apresentar um 

rendimento grande para microalgas da divisão Chlorophyta, foi eficiente para a obtenção 

da biomolécula alvo, uma vez que cerca de 50% do pó obtido é composto com açúcares 

totais. Ainda observamos que a utilização de outros métodos como o uso do sonicador, 

foi indispensável para propiciar uma melhor extração de polissacarídeos da microalga 

Tetraselmis sp. Além disso, a metodologia de extração utilizada foi efetiva na eliminação 

da contaminação proteica e não se mostrou ideal para a obtenção de flavonoides. Somado 

a contribuição científica acerca de metodologias de extrações adequadas para a obtenção 

de extratos ricos em polissacarídeos de espécies de microalgas. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

O projeto tem por objetivo analisar avaliar e otimizar o desempenho do processo Fenton para o 

tratamento de águas residuais. Dessa forma, será primeiramente caracterizado quanto aos 

seguintes parâmetros: cor, turbidez, pH, condutividade, DQO, DBO, nitrogênio amoniacal e 

orgânico, alcalinidade total, sólidos totais, coliformes totais e termotolerantes, ferro e lodo 

gerado. Os ensaios Fenton serão conduzidos em escala de laboratório seguindo o planejamento 

fatorial 23 com duplicatas e ensaios no ponto central. Os fatores analisados serão: concentração 

de Fe2+ e a concentração de H2O2 e a variável resposta dos ensaios será a porcentagem de 

remoção de DQO e se esta cumpre os requisitos de lançamento em corpos hídricos.  

PALAVRAS-CHAVE: Processo Fenton. Tratamento. Águas Residuais. 

ABSTRACT 

The project has as objective to evaluate and optimize the Fenton process performance for 

the wastewater treatment. This out, at first it will be characterized about the following 

parameters: Color, turbidity, COD, BOD, ammoniacal nitrogen and organic, total 

alkalinity, total solids, total coliforms e thermotolerants, iron and generated sludge. The 

Fenton experiments will be conducted in laboratory scale following the factorial planning 

23 with duplicates and experiments on the central point. The factors analyzed would be:  

Fe+2 concentration and the concentration of H2O2 and the variable answers of the 

experiments would be the COD removal percentage and if this one meets the requisites 

of launching in water bodies.       

KEYWORDS: Fenton process. Treatment. Wastewater. 
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1 INTRODUÇÃO 

O acesso aos serviços de saneamento básico caracteriza-se como um direito garantido 

pela constituição. O déficit em saneamento básico traz consequências graves em termos de 

saúde pública, meio ambiente e cidadania (HUTTON; HALLER, 2004; TEIXEIRA; 

PUNGIRUM, 2005 

Atualmente, existem vários modelos de tratamento como as lagoas de estabilização. 

Esse é o modelo mais usado no brasil devido aos baixos custos e possibilidade de tratar grandes 

volumes, mas em contrapartida é bastante suscetível às condições ambientais. Devido a isso, 

tecnologias como lodo ativado e processos oxidativos avançados também vêm ganhando espaço 

no território nacional. (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  

Os Processos Oxidativos Avançados (POAs) tem sido utilizado para tratamento de 

efluentes devido a sua eficiência na oxidação de compostos orgânicos complexos a moléculas 

simples ou até mesmo resultando na total mineralização da matéria orgânica, formando dióxido 

de carbono e água (TEIXEIRA; JARDIM, 2004).  

Dentre os POAs mais conhecidos, a Reação de Fenton. Ela se distingue por ser uma 

poderosa fonte de radicais •OH, que gerados são partir da mistura de sais de ferro e peróxido 

de hidrogênio. No processo de Fenton, o íon ferroso (Fe2+) inicia e catalisa a decomposição do 

H2O2, resultando na geração de radicais hidroxila (FAGUNDES, 2009). 

O potencial do processo para o tratamento de efluentes deve‐se pela simplicidade de sua 

aplicação, uma vez que a reação ocorre à temperatura e pressão ambientes, não requer nenhum 

reagente ou equipamento especial e se aplica a uma grande variedade de compostos. 

(NOGUEIRA et al., 2007). 

Portanto, esse trabalho busca avaliar o desempenho do processo Fenton (H2O2/Fe2+) no 

tratamento terciário do esgoto doméstico por meio da avaliação da eficiência para diferentes 

níveis de concentração, tempo e temperatura sobre as características físico-químicas e 

biológicas do efluente doméstico, verificando se os resultados obtidos se enquadram nos 

padrões normativos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O processo de oxidação envolve a troca de elétrons entre as espécies químicas, mudando 

o estado oxidativo das espécies envolvidas (AWWA, 1990). O diferencial dos Processos 

Oxidativos Avançados (POAs) é a geração de espécies transitórias de elevado poder oxidante, 

com destaque para o radical hidroxila (●OH). Este é capaz de promover a total mineralização 

da matéria orgânica a dióxido de carbono, água e íons inorgânicos. Os radicais hidroxila podem 

ser obtidos a partir de oxidantes fortes, como H2O2 e O3, combinados ou não com irradiação 

(POLEZI, 2003).  

O reagente de Fenton, foi descoberto em 1894 durante o estudo da oxidação do ácido 

málico, no qual concluiu que o peróxido de hidrogênio na presença de íons ferrosos (Fe2+) 

provoca a sua oxidação (Huang, et al.,1993). A reação entre o íon ferroso e o peróxido de 

hidrogênio resulta na geração do radical hidroxila (●OH), conforme Equação 1 (Zhang, et al., 

2005). 

              Fe2+ + H2O2 → Fe+3 + •OH + OH-        k = 53−76 Mol−1.L−1       (1). 

Reação de Fenton é uma das tecnologias mais eficientes na degradação de poluentes 

orgânicos. Apresenta como vantagem aplicação de dois processos físico-químicos de 

tratamento, a oxidação e coagulação, em uma só etapa. (Fagundes, 2009). 

3 METODOLOGIA  

Será investigado as melhores condições para a remoção de matéria orgânica do efluente 

doméstico com as variáveis de concentração de ferro, peróxido e pH. Os experimentos serão 

realizados de acordo com o planejamento fatorial 23 com duplicatas e ensaios no ponto central, 

realizado no software Statistica 7.0.  

 Simbologia  Baixo (-) Nível Central (0) Alto (+) 

Fe2+ (g.L-1) A  1 1,5 2 

H2O2 (g.L-1) B  5 7,5 10 

pH C  3,5 7 8 

Tabela 1 - Definição dos parâmetros para os fatores da matriz experimental. 
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Para a realização dos ensaios serão utilizadas alíquotas de 500 mL do efluente 

secundário com pH ajustado. As soluções serão mantidas em agitação onde adicionaram-se FeSO4 

e H2O para obter as concentrações previstas. Após 60 minutos sob agitação, o pH será ajustado 

próximo a neutro e deixado em repouso até a precipitação.  

As análises físico-químicas serão realizadas no efluente bruto e tratado. A análise de 

lodo gerado em cada ensaio será avaliada por diferença de massa do papel filtro antes e após 

filtragem. As análises de cor, turbidez, pH, condutividade, DQO, DBO, nitrogênio amoniacal e 

orgânico, alcalinidade total, sólidos totais, coliformes totais e termotolerantes e ferro pelo 

Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (Apha, 2017). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Apesar da adoção de alguns valores de concentração dos reagentes, partir dos dados de 

DQO e DBO obtidos na caracterização do efluente in natura, pretende-se otimizar o os valores 

da reação. Esperando-se que ao final do projeto determinar o pH e a concentração de H2O2 e 

Fe+2 ideal para a completa degradação da matéria orgânica presente no esgoto e a obtenção dos 

requisitos para o lançamento em corpos hídricos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente projeto se encontra nas etapas iniciais da elaboração da pesquisa. Até o 

momento, foi realizado um levantamento bibliográfico e fichamentos de textos acerca do 

processo Fenton, sendo também elaborado o planejamento experimental. O próximo passo será 

o início dos experimentos. 
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Sustentabilidade na mineração: utilização do biogás como alternativa viável. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas. 

RESUMO 

Este trabalho visa apresentar a eficiência energética do biogás como combustível alternativo 

para motores, levando em conta critérios para um funcionamento adequado, buscando baratear 

atividades mineiras de forma sustentável e contínua. Dessa forma procura proporcionar redução 

nos custos de operação sem comprometer a produção. Para o alcance destes objetivos, foi 

desenvolvido um protótipo de biodigestor como fonte alimentadora de uma motobomba, 

responsável pela irrigação de áreas degradadas por empresas mineradoras.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Biogás, combustível, mineração, sustentabilidade. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present the energy efficiency of biogas as an alternative motor fuel, taking 

into account criteria for proper operation, seeking to cheapen mining activities sustainable and 

continuous. This provides a reduction in operating costs without compromising production. To 

achieve these objectives, a biodigester prototype was developed and it will be as a power source 

for a motor pump, responsible for irrigation of degraded areas by mining companies. 

 

KEYWORDS: Biogas. Fuel. Mining. Sustainability.  
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1. INTRODUÇÃO  

A alta exploração do petróleo no mundo afeta os preços dos combustíveis e derivados o 

que pode comprometer a operação de vários equipamentos em ambientes industriais (ANP, 

2015). Neste ambiente, está a prática mineral, representa 4% do PIB nacional e 180 mil 

empregos (BRASIL, 2019).  na mineração um dos maiores gastos se dão com fontes 

energéticas, sejam elas combustíveis líquidos ou energia elétrica. Essas podem vir a ser 

substituídas por uma fonte alternativa, a exemplo o biogás.  

O biogás é uma espécie de gás combustível derivado da fermentação e decomposição 

da matéria orgânica a partir da ação bacteriana, esta é proveniente de dejetos de animais e/ou 

até mesmo de lixo orgânico em aterros sanitários (QUEVEDO, 2016). Entre as atividades 

realizadas no setor com máquinas alimentadas por derivados do petróleo estar o bobeamento 

de água. Para este tipo de procedimento é comum a utilização de uma bomba elétrica ou 

motobomba (LOPES, 2019) 

A motobomba é um equipamento utilizado para drenar a água de um local para outro, 

esta funciona a partir de um motor de combustão interno e um rotor (peça transformadora de 

energia cinética em força centrifuga) na qual o eixo giratório do motor estará conectado ao 

rotor. (MARTIHÃO, 2019)    

Tendo em vista a realidade apresentada, este trabalho se propõe desenvolver um 

protótipo de uma câmera geradora de biogás e avaliar a eficiência energética de uma 

motobomba alimentada por um combustível alternativo. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

A mineração causa diversos danos ao meio ambiente, pois seus processos modificam as 

áreas mineradas, bem como geram poluição atmosférica, sonora, hídrica e visual (LEITE et al, 

2017). Diante dessa realidade, cada vez mais as empresas buscam alternativas sustentáveis para 

realização de suas atividades, ou seja, práticas que contemplem os três pilares da 

sustentabilidade que são as: economia, ambiente e sociedade (CARVALHO e VIANA, 1998). 

Nesse sentido, diversas organizações investem em energias alternativas, tais como o 

biogás. O gás é gerado através de biodigestores, que são equipamentos compostos pelo coletor 

de biomassa, fermentador e um tanque de armazenamento. O processo inicia-se quando a 

matéria orgânica é depositada no coletor de biomassa. Posteriormente, em alguns modelos há 
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o encaminhamento do substrato orgânico para o fermentador, caso contrário o fermentador seria 

o próprio coletor de biomassa. Após o tempo de fermentação origina-se dois compostos: o 

biogás que pode ser queimado por motores a combustão para uso veicular e também para 

geração de energia elétrica; e os biofertilizantes que podem ser utilizados na agricultura, como 

substrato para crescimento vegetal (MACHADO, 2013). Diversos equipamentos podem ser 

alimentados com o biogás, exemplo a motobomba, o que pode gerar menos poluição e mais 

economia. 

3. METODOLOGIA  

O trabalho é considerado um experimento empírico. Para sua realização foram 

empreendidos: o processo de fermentação com dejetos de bovinos e água potável, a proporção 

de 50%. Esse processo ocorreu no interior do biodigestor (container plástico de 1.000L). Logo 

após o gás passa por cinco etapas de filtração, que consistiram em: dois filtros com solução 

aquosa de cal e de soda cáustica removendo o CO2; dois filtros cilíndricos de PVC com esponja 

sintética para retirar a umidade e um filtro cilíndrico de PVC preenchido de palha de aço para 

remover o H2S, (A ORDEM DOS FILTROS ESTÁ EXPRESSA NA FIGURA 1). Ao término 

do processo de filtragem o gás adentra em uma câmara de ar de carro que serve como 

reservatório que quando completamente cheia o gás é sugado por um motor de geladeira que 

funciona como compressor que exerce a função de envasar o gás no botijão até a pressão de 

aproximadamente 200 psi. Um manômetro acoplado ao botijão indica a pressão no interior do 

mesmo. Após o envasamento o gás já está no ponto de ser usado como combustível para a 

motobomba que foi adaptada para funcionar com o metano ao invés da gasolina. 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Com o protótipo conseguiu-se gerar gás metano suficiente para abastecer 20 botijões de 

gás P13 a uma pressão de 200 psi. Durante o processo de montagem observamos problemas 

tais como: o abastecimento dos resíduos no biodigestor; dificuldade de vedação do container 

plástico; exalação de mal cheiro durante a presença do oxigênio nos primeiros trinta dias; e 

dificuldade na remoção do dióxido de carbono presente na mistura gasosa. Todas as etapas do 

processo podem ser visualizadas na Figura 01, a seguir:  
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Figura 01: sistemática do processo de adaptação energética – biogás. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:elaboração dos autores, 2019. 

O gás gerado ao passar por todos os processos iniciais até a filtragem é destinado para 

o funcionamento da motobomba adaptada para funcionamento a gás com intuito de irrigar 

mudas de plantas. A proposta dessa adaptação é a observação da utilização de equipamentos 

elétricos sem precisar se preocupar com a distância de fontes distribuidoras de eletricidade. As 

fotos a seguir apresentam a construção do biodigestor.  

Figura 02: Processos unitários de coleta e enchimento junto a filtração e utilização do gás. 

  

 

 

  

 

 

Fonte: elaboração dos autores, 2019. 

 

Na área ambiental se destaca o aproveitamento de matérias orgânicas que seriam 

descartadas de forma a liberar gases poluentes no meio atmosférico. Socialmente falando 

acarretaria a geração de empregos as pessoas residentes no entorno (TORRES, 2019). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

576 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Conclui-se que o biogás é uma fonte energética viável e sustentável, se comparado a 

outras fontes de combustíveis fosseis, além de proporcionar uma implementação de fertilizantes 

naturais. Uma de suas particularidades é ser renovável e de fácil obtenção, possibilitando ciclos 

contínuos de atividade, contudo ele está submisso ao tempo, ou seja, só é viável 

economicamente a longo prazo, pois seu retorno é obtido através da economia de capital que 

antes era destinado ao uso de outras fontes energéticas.  

Acreditamos que o uso do biogás seja uma alternativa válida para a substituição da 

energia convencional em diversos ramos industriais, em especial no setor mineral. Área essa 

conhecida por ser responsável por problemas ambientais oriundos de sua exploração direta da 

natureza ou dos rejeitos não aproveitados ou descartados corretamente.   
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O USO DE AGROQUÍMICOS COMO FATOR DE RISCO PARA OS 

PRODUTORES DE FEIJÃO VERDE (Vigna unguiculata, L WALP) 

EM PEDRO VELHO, NO RIO GRANDE DO NORTE 

RESUMO 

Este trabalho objetiva analisar os riscos aos quais os produtores de feijão verde estão 

expostos devido ao uso de agroquímicos em Pedro Velho/RN. Trata-se de um estudo de 

caso, realizado por meio de entrevistas semiestruturadas com os agricultores para obter 

informações acerca da escolaridade, do uso de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPIs) e dos agroquímicos utilizados. Os resultados indicaram parcial ou nenhum uso de 

EPIs, utilização de produtos impróprios à cultura do feijão verde, baixa escolaridade dos 

trabalhadores e dificuldade de compreender o que prediz a bula dos produtos. Tal 

cenário e a carência de estudos sobre a temática acentuam a vulnerabilidade desse 

grupo, com riscos de acidentes e doenças físicas e/ou psicológicas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Agroquímicos. Saúde. Intoxicação. Risco. Vulnerabilidade,  

 

ABSTRACT 

This study aims to analyze the risks to which green bean producers are exposed due to 

the use of agrochemicals in Pedro Velho/RN. The search is a case study, fulfilled 

through semi-structured interviews with farmers to know about schooling, the use of 

Personal Protective Equipment (PPE) and the pesticides used. The results indicated 

partial or no use of PPE, use of products inappropriate to the green bean crop, low 

educational level of workers and difficulty in understanding what the product leaflet 

predicts. This scenario and the lack of studies on the subject accentuate the vulnerability 

of this group, with risks of accidents and physical and/or psychological illnesses. 

 

KEYWORDS: Agrochemicals. Health.  Intoxication. Risk. Vulnerability. 

 
 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é o maior consumidor de agroquímicos do mundo, e tal prática pode 

significar fator de risco para o agricultor, que lida diretamente com esses produtos, 

sobretudo sem o uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs); para o 

consumidor, que pode ingerir alimentos contaminados pelos resíduos dessas 

substâncias; para as comunidades circunvizinhas e para o meio ambiente, por meio das 
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poluições do solo, da água e do ar. 

Essa conjuntura engloba vastos territórios e diferentes grupos sociais, 

caracterizando-se como um problema de saúde pública, no qual os consumidores e/ou 

os produtores dificilmente relacionam os malefícios que os afligem aos agroquímicos. 

Analogamente, a temática ainda carece de estudos no Nordeste brasileiro, quando 

comparado às regiões Sudeste e Sul (PREZA; AUGUSTO, 2011, p. 90). 

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar o uso de agroquímicos como fator de 

risco para os produtores de feijão verde (Vigna unguiculata, L WALP) em Pedro 

Velho/RN. Para tanto, elencou-se os seguintes objetivos específicos: averiguar a 

inserção dos EPIs no cotidiano dos produtores, identificar os agroquímicos utilizados e 

sua permissibilidade para a cultura e analisar os riscos desses produtos à saúde dos 

agricultores. 

Como resultados prévios, constatou-se que 50% dos entrevistados não 

concluíram o ensino fundamental e poucos deles usam corretamente os EPIs. Ademais, 

agrotóxicos não permitidos para a cultura de feijão foram citados, como Agritoato 400, 

reiterando a relevância de colaborar com estudos sobre essa temática no meio científico. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O monitoramento de resíduos de agroquímicos em alimentos no Brasil foi 

marcado por esforços isolados de órgãos estaduais de saúde, agricultura e instituições de 

pesquisas, mas, ainda assim, o país não possui uma noção clara dos níveis de 

agroquímicos encontrados em seus produtos agrícolas (ANVISA, 2006, p. 361). 

Um dos problemas vislumbrados nesse cenário é a falta de informações dos 

agricultores sobre os riscos à contaminação por agroquímicos, principalmente quando se 

reporta aos agricultores familiares, uma vez que 70% dos alimentos consumidos no 

mercado interno brasileiro são cultivados por esse grupo (BRASIL, 2015). 

Tal conjuntura expõe esses trabalhadores a vulnerabilidades institucionais – 

como a inadequação no uso dos produtos – e sociais – relacionadas ao nível de 

escolaridade dos trabalhadores, o que afeta a compreensão do que está prescrito nos 

receituários agronômicos dos produtos (PREZA; AUGUSTO, 2012, p. 90). 

A agricultura familiar preserva 75% dos recursos agrícolas do planeta, destacando 

a relação de dependência entre o homem e a natureza. Contudo, essa relação deve 
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ocorrer de forma equilibrada para ambos, objetivando promover a salubridade ambiental 

e conceder um meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos (ONU, 2014). 

 
3 METODOLOGIA 

 
Esta pesquisa é classificada como estudo de caso, pois trata de um fenômeno 

contemporâneo inserido no contexto da realidade (YIN, 2001, p. 19) e é constituída de 

uma etapa bibliográfica e outra de campo. A primeira foi baseada em sites, artigos de 

periódicos, leis e livros, que foram as bases teóricas deste estudo. 

A segunda, por sua vez, compreendeu incursões ao município de Pedro 

Velho/RN, distante 90 km de Natal, onde foram aplicados formulários com perguntas 

previamente definidas aos agricultores através de entrevistas semiestruturadas, que 

possibilitaram a sua livre expressão. 

Entrevistaram-se seis produtores de feijão verde, obedecendo-se ao critério 

amostral por saturação teórica, ou seja, a não inclusão de novos participantes quando os 

dados obtidos passam a apresentar repetição, não sendo relevante persistir na coleta de 

dados (FONTANELLA et al., 2008, p. 17). 

Para analisar os riscos da exposição dos trabalhadores aos agroquímicos, 

coletaram-se informações sobre o tipo e manejo dos produtos, além de seus intervalos 

de aplicação. Ademais, aspectos relativos à leitura e compreensão da bula dos produtos 

antes de sua utilização e a inserção dos EPIs no cotidiano dos agricultores foram 

analisados. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

 
Quanto à escolaridade, 50% dos entrevistados não concluíram o ensino 

fundamental, sendo, dentre eles, 75% analfabetos com idade média de 54 anos. Assim, 

pode-se inferir a dificuldade na compreensão e leitura da bula dos agroquímicos, o que 

os induz ao uso inadequado e aos riscos à saúde destes e daqueles que o circundam. 

Analogamente, 57% dos entrevistados não leem os receituários agronômicos 

nem os rótulos dos pesticidas. Assim, a compreensão dos pictogramas destes se torna 
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inviável. Por desinteresse, em certos casos, ou por incapacidade de realizar a leitura, o 

fato é que tais situações levam esses produtores a uma situação de risco. 

Ademais, 83% dos entrevistados não utilizam adequadamente os EPIs, como 

vislumbrado na figura 01, crescendo os riscos de acidentes de trabalho e de adquirir 

doenças, oriundas do manejo incorreto dos pesticidas. As principais justificativas para 

tal uso foram o desconforto, a carência de fiscalização e a “falta de costume” alegada 

por alguns agricultores. 

Figura 01: Produtor de feijão verde realizando aplicação de agroquímicos.  

        

       Fonte: os autores (2019). 

    

Dentre 11 agroquímicos apontados, o inseticida Regent 800 WG foi o mais 

citado pelos agricultores (18,18%), mesmo não sendo permissível para a cultura do 

feijão. Acerca dos efeitos ambientais, 90% dos agroquímicos são perigosos e, assim, 

reiteram a importância do uso completo dos EPIs. Ademais, Lannate BR, Targa 50 EC, 

Connect e Agritoato 400, também mencionados, possuem alta periculosidade ambiental. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os riscos tangem diversas áreas, como a do meio ambiente do trabalho, 

incluindo o dos produtores de feijão verde de Pedro Velho/RN. Entre eles estão os 

acidentes de trabalho e a aquisição de doenças, pois os produtores não relacionam as 

enfermidades que os afligem ao uso de agroquímicos. Tais óbices decorrem do uso
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inadequado desses produtos e/ou da ausente ou incompleta utilização dos EPIs pelos 

produtores. Além disso, o baixo nível de escolaridade e a precária assistência fornecida 

a eles atuam como agentes facilitadores desses riscos. 

Ademais, o uso dos agroquímicos em culturas para as quais o produto não 

permitido viola a Lei. Assim, faz-se necessária uma maior fiscalização pelos órgãos 

competentes, bem como uma orientação intensiva quanto à gestão e o manejo dos 

agroquímicos e a sua correta disposição final, a fim de materializar a consecução de um 

meio ambiente ecologicamente equilibrado para todos, conforme previsto no artigo 225 

da Carta Magna do Brasil. 
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PERCEPÇÃO SOCIOAMBIENTAL DOS MORADORES SOBRE 

OS PARQUES EÓLICOS IMPLANTADOS NO TERRITÓRIO 

POTIGUAR. 

 Juliana Ribeiro dos Reis1; Aleson da Silva Fonseca2; Virgílio Zoé Dias de Brito e Francisca  

Kelia Duarte Dias3 

1 IFRN – Campus EaD (Polo Canguaretama);  2IFRN – Campus João Câmara; 3IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências Biológicas) 

RESUMO 

A globalização tem causado mudanças na vida das populações. Entre essas está a adoção de um 

estilo de vida mais sustentável, no qual os recursos naturais tenham tempo e capacidade de se 

regenerarem. A energia oriunda dos ventos, conhecida como energia eólica, tem sido uma opção 

atraente em relação a quesitos econômicos e ambientais. O Rio Grande do Norte – RN, situado 

na região nordeste do Brasil tem se destacado nesse mercado devido ao seu potencial eólico. 

Este trabalho visa analisar a percepção socioambiental de moradores do Rio Grande do Norte 

sobre os Parque Eólicos implantados nesses locais. A pesquisa foi realizada por meio de um 

questionário online construído através da plataforma Google®. Ao todo participaram do 

estudo 46 moradores dos municípios de João Câmara, Ceará-Mirim, Natal, Caicó, Poço 

Branco, Caiçara do Norte, Touros, Currais Novos, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e 

São Paulo do Potengi participantes da pesquisa. A maioria dos entrevistados mostraram um 

conhecimento satisfatório sobre os impactos negativos e positivos relacionados aos parques 

eólicos, porém, os resultados mostram uma necessidade maior de atividades relacionados à 

Educação Ambiental, no intuito de priorizar o desenvolvimento de cidadãos críticos e atuantes 

em suas comunidades.  

PALAVRAS-CHAVE: Meio ambiente. Energia limpa. Educação ambiental. 

ABSTRACT 

Globalization has caused changes in people's lives. Among these is the adoption of a more 

sustainable lifestyle, where natural resources have the time and ability to regenerate. Wind 

energy, known as wind energy, has been an attractive option in relation to economic and 

environmental requirements. Rio Grande do Norte (Brazil) has been outstanding in this market 

due to its wind potential. The work aims to analyze the social and environmental perception of 

Rio Grande do Norte residents about the wind farms implemented in these places. The survey 

was conducted using an online questionnaire built through the Google® platform. In all, 46 

residents of the municipalities of João Câmara, Ceará-Mirim, Natal, Caicó, Poço Branco, Caiçara 

do Norte, Bulls, Currais Novos, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim and Sao Paulo do 

Potengi participated in the research. Most respondents showed satisfactory knowledge about the 

negative and positive impacts related to wind farms, however, the results show a greater need 
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for activities related to Environmental Education in order to prioritize the development of critical 

and active citizens in their communities. 

KEYWORDS: Environment. Clean energy. Environmental education. 

 

INTRODUÇÃO 

Nas décadas passadas talvez fosse impossível pensar que a humanidade iria depender 

tanto da eletricidade, mas hoje, ela já faz parte da nossa realidade, e sem ela atividades simples 

do cotidiano seriam mais difíceis de serem executadas (ANEEL, 2008). Nos últimos anos, 

ocorreram intensas modificações na forma de obtenção de energia, tais modificações alteraram 

significativamente a natureza, evidenciando a necessidade da adoção de fontes sustentáveis 

(VEIGA, 2010).  

A ideia de sustentabilidade ligada ao conceito de ecodesenvolvimento ou 

desenvolvimento sustentável ainda apresentam distorções (SANTOS et al, 2018). O que se 

entende por desenvolvimento ainda está estreitamento ligado à lógica mercantilista, pautada na 

obtenção de receitas fundamentadas na visão da globalização (SACHS, 2008). 

Nesse sentido, parte dos argumentos que fundamentam a ampliação dos parques eólicos 

se dá pela necessidade de promover o desenvolvimento das comunidades, embora o que pode 

ser evidenciado são alterações significativas no modo de vida das populações tradicionais 

(SANTOS et al, 2018).  

Porto-Gonçalves (2004) afirma que a globalização neoliberal promove um “des-

envolvimento”, ou seja, retirar o envolvimento dos indivíduos com o ambiente e dá a eles um 

novo envolvimento baseado apenas na ideia do aumento do capital e ignora o desafio ambiental. 

Um exemplo claro disso são os parques eólicos, que se fundamentam de argumentos 

desenvolvimentistas e ambientalistas como forma de promover a ascensão social por meio da 

ampliação de fontes renováveis.  

A energia eólica, como o próprio nome sugere, é a energia obtida através dos ventos, 

que tem como princípio a conversão da energia cinética das massas de ar em energia elétrica 

através de aerogeradores (JÚNIOR, 2015). Segundo uma matéria divulgada no Portal do Brasil 

(2016), o estado do Rio Grande do Norte possui um enorme potencial eólico, tal fator tem 

promovido o crescimento no número de parques instalados no território potiguar. Isso se 
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justifica em função da localização geográfica do estado (SILVA, 2013). O estado do Ceará 

também lidera essas condições favoráveis em relação à energia eólica, colocando o nordeste 

brasileiro em destaque. Segundo Improta (2008, p. 28): 

“O grande potencial eólico da região nordeste se deve principalmente aos ventos 

constantes (alcançando em alguns locais 38% do tempo anual) e superiores a 7m/s 

medidos a uma altura de 50m, possuindo velocidades médias mais altas e uniformes 

se comparadas a outros países com um bom potencial eólico”. 

 

No entanto, esse crescimento de parques eólicos não necessariamente se traduz em 

desenvolvimento. As intensas modificações socioeconômicas e ambientais podem indicar 

atraso, e parte dos impactos interferem de algum modo na percepção ambiental dos moradores 

que convivem com essa realidade. Pensando nisso, se faz necessário compreender a percepção 

dos indivíduos para traçar políticas públicas eficientes.  

Portanto, o objetivo deste trabalho é analisar a percepção socioambiental dos moradores 

do estado Rio Grande do Norte sobre os parques eólicos implantados no território potiguar e 

entender se há a necessidade de inserir a educação ambiental para promover uma compreensão 

mais crítica sobre a presença desses empreendimentos nas comunidades. 

 

METODOLOGIA 

A pesquisa é classificada como uma pesquisa básica porque tem como objetivo entender 

a percepção dos indivíduos que moram no estado do RN, tem viés exploratório, descritivo e 

quali-quantitativo por se basear na realidade social investigada para obter novos conhecimentos 

(GIL, 2008; CERVO; BERVIAN, 2002; PRODANOV; FREITAS, 2013). 

 As informações levantadas ocorreram por meio de um questionário semiestruturado 

com 46 moradores de vários municípios do estado do RN. O questionário foi construído através 

da plataforma Google® e disponibilizado aos participantes através do link: 

<https://goo.gl/forms/YrrBEpJ1bwLRcE7v2>. A escolha dessa estratégia se deu pelo baixo 

custo financeiro aos pesquisadores e a comodidade dos entrevistados para responder as 

perguntas (RIBEIRO, 2008). Foi adotado o critério de saturação proposto por Sá (1998), no 

qual não há a necessidade de definir o número de pessoas que participaram da pesquisa, ficando 

a critério do pesquisador que, interrompe a aplicação do questionário na medida em que as 
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respostas dos entrevistados começarem a se repetir, pois subentende-se que mais informações 

pouco contribuiria para o estudo.  

O questionário apresentou 15 questões divididas em dois eixos: perfil dos participantes 

(idade, município que reside, escolaridade, sexo) e o eixo diagnóstico que levantava as 

informações a respeito da concepção socioambiental. O período de coleta de dados foi de 01 de 

setembro a 01 de outubro de 2016. A divulgação do questionário online ocorreu por meio de 

redes sociais (Facebook® e WhatsApp®). 

O trabalho se baseou na concepção de desenvolvimento proposto por Porto-Gonçalves 

(2004). Enquanto que, as apreciações das informações coletadas pelo questionário foram 

baseadas nas técnicas de análise de conteúdo de Bardin (2010), entre as quais o autor destaca 

três fases: a pré-análise, a exploração do material e a análise e interpretação dos resultados.  

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O eixo perfil dos participantes identificaram que as pessoas se encontram na faixa etária 

de 17 a 65 anos de idade, a maioria do sexo masculino (51,1%), enquanto que 48,9% é do sexo 

feminino (Gráfico 1).           

Gráfico 1: Distribuição da quantidade de pessoas do sexo feminino e masculino que participaram da 

pesquisa.  

 

Fonte: Autores 

47,50% 48,00% 48,50% 49,00% 49,50% 50,00% 50,50% 51,00% 51,50%

Mulheres

Homens
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O nível de escolaridade aponta que a maioria dos entrevistados possui nível Ensino 

Superior em andamento (40%), Superior incompleto (20%), Ensino Médio Completo (15,60%), 

Ensino Médio em Andamento (13,30%), Pós-graduação (6,70%) e Ensino Médio em 

andamento (4,40%), a maior parte afirma ter participado durante sua vida escolar de alguma de 

atividade de Educação Ambiental (EA) no período de escolarização (60%) como mostra o 

gráfico 2 abaixo. 

Gráfico 2: Escolaridade dos participantes da pesquisa;  

 

Fonte: Autores.  

 A porcentagem de participação de cada município no presente estudo foi de: João 

Câmara (59%), Ceará-Mirim e Natal (9%, cada), Caicó (7%), Poço Branco (4%), Caiçara do 

Norte, Touros, Currais Novos, São Gonçalo do Amarante, Parnamirim e São Paulo do Potengi 

(2%, cada). 

Sobre o Eixo diagnóstico, a sexta questão perguntava se os entrevistados sabiam o que 

era EA, a maioria respondeu “sim” (73,3%). A pergunta seguinte questionava se os 

participantes sabiam que para a implantação de um parque eólico é necessário realizar Estudo 

de Impacto Ambiental (EIA), 95,56% afirmaram que tem conhecimento dessa necessidade. 

Esse instrumento de pesquisa como estudo preliminar é importante para compreender e 

ressaltar os possíveis impactos que o empreendimento pode trazer ao meio ambiente e ao 

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
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contexto social. Importante ainda frisar que cabe aos órgãos competentes a aprovação da obra 

(STRUCHEL, 2016) e que o EIA está previsto na legislação no art. 225, parágrafo 1º, IV da 

Constituição Federal (BRASIL, 2016).  

A oitava pergunta inquiria quais os profissionais responsáveis pela realização desse 

EIA, os profissionais mais citados foram biólogo com 27 citações, engenheiro ambiental teve 

17 respostas e geólogo obteve 10 referências. Os demais responderam: ecólogo (5) e engenheiro 

florestal (4), técnico em meio ambiente (3), antropólogo, arqueólogo e gestor ambiental (2, 

cada). Na opção de citar outros profissionais, teve ainda menção à profissão de botânico (1), 

enquanto que 13 não sabiam ou não responderam. Para esse estudo foi necessária uma equipe 

multidisciplinar para caracterizar os danos ambientais, cultural e urbano (STRUCHEL, 2016).  

Esse resultado demonstra um nível de respostas satisfatórias, pois os entrevistados 

reconhecem o papel do EIA e a função da EA na sensibilização social (CONRADO; CHAGAS; 

SILVA, 2016). É importante lembrar que através da EA as informações também podem 

ser propagadas, disseminando o conhecimento científico em uma linguagem acessível. Isso 

possibilita uma maior aproximação dos moradores com essas questões, oportunizando ao 

indivíduo um ambiente de reflexão e de desenvolvimento do pensamento crítico. 

Na sequência, a outra pergunta questionava se os participantes sabiam que nos últimos 

anos houve um aumento dos parques eólicos no estado do RN, 93,3% afirmou conhecer essa 

realidade. Essa realidade é clara no estado, estando o RN na 1º posição dos estados brasileiros 

em produção de energia eólica (CERNE/ANEEL, 2014).  

A décima questão, inquiria se os entrevistados concordavam com esse aumento, foi 

constatado que a maioria afirmou “sim” (91%), destacando o desenvolvimento econômico 

como justificativa central, enquanto que outros responderam “não” (9%), justificando os danos 

ambientais que a implantação do parque pode trazer. Para os motivos responsáveis pelo 

aumento dos empreendimentos, 90,2%% citaram que o estado apresenta ventos propícios para 

geração de energia elétrica, 4,8% falou que havia uma legislação ambiental ineficaz, outros 

falaram da carência energética do estado (4,8%).  

A décima segunda pergunta, questionava o destino da energia produzida. A maioria 

falou que eram exportados (69,2%), outros disseram que era para suprir as necessidades das 
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residências dos moradores do estado (23,1%), por outro lado 7,7% falou que era distribuída 

pelo estado, enquanto que outros desconheciam os motivos. Com relação a esses resultados, é 

possível perceber a necessidade de uma EA que deixe os moradores informados, garantindo o 

pensamento crítico e a formação voltada para a cidadania (BRASIL, 2016).  

A questão posterior perguntava se os participantes conheciam algum benefício social, 

econômico, político, biológico e ambiental referente à implantação dos parques eólicos.  Setenta 

e cinco por cento (75%) afirmaram ter conhecimento, citando o desenvolvimento econômico 

como algo bom para o estado. A décima quarta pergunta questionava se eles tinham ciência de 

algum prejuízo social, econômico, político, biológico e ambiental, 66,7 afirmaram que sim, e 

destacaram o desmatamento, que leva a fragmentação dos habitats e consequentemente interfere 

na biologia das espécies. A décima quinta e última questão perguntava se a gestão ambiental 

municipal é eficiente, a maioria falou que “não” (77,8%), justificando que há erros na atuação, 

bem como na fiscalização dos órgãos competentes. 

De acordo com Porto-Gonçalves (2004) o desenvolvimento deve ser obtido por meio da 

igualdade, considerando o desafio ambiental como uma forma de ampliar o bem-estar 

socioambiental. Portanto, para analisar esses resultados necessitaria de uma maior atenção para 

outras questões, para podermos afirmar se de fato estamos atingindo o desenvolvimento, de 

acordo com a perspectiva desse autor.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi possível perceber que há um grau de conhecimento satisfatório dos moradores sobre 

os efeitos positivos e negativos dos parques eólicos. No entanto, há uma parcela de pessoas que 

não tem a mesma concepção, ficando evidente a necessidade da intervenção da EA para 

melhorar a visão dos moradores a fim de que possam ser sujeitos críticos e agentes ativos nesse 

processo. Desse modo, levando-os ao empoderamento social. 

Estamos inseridos em uma lógica de globalização neoliberal, que entende 

(erroneamente) o desenvolvimento como sinônimo de dominação da natureza, isso revela por 

outro lado um processo de ampliação das desigualdades que ocorrem pela lógica mercantilista, 
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que coloca a ciência e o uso da técnica à serviço exclusivo da dominação do meio natural, não 

traduzindo necessariamente em retornos positivos aos indivíduos.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas - Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

Na atualidade, vivemos simultaneamente com a crescente demanda por água e com o seu 

desperdício. Com a perspectiva de minorar essa realidade, o objetivo geral deste trabalho é 

produzir um sistema de reutilização de efluentes nobres movido a energia solar e um aplicativo 

para monitorar o desempenho do consumo hídrico mensal do ambiente de atuação do sistema 

denominado PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DA ÁGUA - PROSA Sistema e 

Mobile. A metodologia que utilizamos perpassa pela pesquisa bibliográfica, o planejamento e 

construção do sistema, bem como, a aplicação web de monitoramento dos dados armazenados. 

Dentre os resultados, espera-se que o PROSA Sistema e Mobile possam se configurar como 

tecnologias sociais, alcançando todos os tipos de usuários, especialmente as populações de 

baixa renda e que também contribua para o uso consciente e racional da água, servindo como 

um dos modelos para um conceito de construção inteligente, possibilitando a aplicabilidade do 

conceito de sustentabilidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema; automação; utilização consciente; efluentes nobres. 

ABSTRACT 

At present, we are living simultaneously with an increasing demand for water and its 

waste. With a minimum reality perspective, the objective of this program is to produce an 

effluent reuse system and a water performance monitoring application of the program called 

PROGRAMA DE SUSTENTABILIDADE DA ÁGUA - PROSA Sistema e mobile. The 

methodology that it uses perpasses by the bibliographic research, a construction of a system 

and a monitoring application of data stored without system. Among the results, it is expected 

that PROSA System and Mobile can be configured as social technologies, reaching all types of 

users, especially as a public income and that also contributes to the conscious and rational use 

of water, serving as one of the Models for a concept of intelligent construction, making possible 

the applicability of the concept of sustainability 
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KEYWORDS: System; automation; conscious use; noble 

effluents 

1 INTRODUÇÃO 

Segundo a Organização das Nações Unidas (ONU), a população das áreas urbanas é 

projetada para aumentar 12% em pouco menos de quatro décadas (ONU, 2014). No tocante a 

esta realidade, urge a necessidade repensar o estilo de vida, o modelo e o uso da cidade, sob 

risco da intensificação dos problemas ambientais, degradação da qualidade de vida e a dispersão 

da população (SILVA, 2011).  

Dentre as adversidades no espaço urbano o saneamento básico e a distribuição das águas 

são dos mais discutidos. Isto porque o acesso a esses serviços é fundamental para a vida humana 

e mais, para uma vida com saudável (MARTINE; McGRANAHAN, 2010). No Brasil, ter 

acesso a água potável é um dos direitos assegurados pela lei Nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007 

“art. 3.º, § 1.º, I, a”. Porém, principalmente nas áreas mais populosas, o sistema de oferta e 

demanda é prejudicado pelo consumo exagerado e pelo desperdício.  

  Neste sentido, estímulos para inibir o desgaste do ciclo natural da água devem ser 

discutidos. Esta pesquisa é uma proposta que caminha nesta direção. Fala-se do Programa de 

Sustentabilidade da Água - PROSA Sistema e Mobile. O trabalho tem como objetivo geral 

produzir um sistema de reutilização de água movido à energia solar e um aplicativo de 

monitoramento do desempenho na diminuição do consumo hídrico durante a atividade do 

sistema. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A fundamentação teórica necessária para embasar a pesquisa e execução 

do projeto têm caráter multidisciplinar perpassando a problemática que envolve o 

trabalho e ao processo de construção do PROSA Sistema e mobile. Com as pesquisas 

bibliográficas, buscou-se entender o desenvolvimento urbano no Brasil, bem como as 

consequências socioambientais desse processo. As leituras priorizaram os conceitos de 

desenvolvimento urbano sustentável, cidades inteligentes e sustentáveis, para tanto, 
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alguns autores principais foram essenciais para o 

desenvolvimento da pesquisa, tais como: Lobato Corrêa, Leonardo Boff, George Martine 

e Gordon Mcgranahan. 

 Entender os objetos de estudos citados, foi fundamental para compreender o 

processo de inserção das novas tecnologias da informação (TIC’s) no ambiente urbano, 

bem como, a utilização das TIC’s no desenvolvimento de soluções para as problemáticas 

em volta do ambiente urbano.  

Por fim, adentramos no estudo das tecnologias necessárias para a integração, capaz 

de fornecer ao usuário os dados a respeito da rentabilidade do sistema. Para que houvesse 

a interação entre usuário e interface, foi necessário entender a necessidade de oferecer a 

melhor experiência para o usuário, por meio dos conceitos de design de interação e 

interface.  

3 METODOLOGIA 

3. 1 Primeira fase (2018): 

● Pesquisas bibliográficas: buscou-se entender a estrutura que constitui o organismo 

urbano brasileiro e as relações de poder desempenhadas sobre ele. 

● Definição de espaço de aplicação: zonas urbanas brasileiras não planejadas. 

● Tratamento de efluentes: optou-se após os resultados dos indicadores químicos 

das amostras, utilizar o cloro na desinfecção da água. Além do sistema de 

purificação química, um filtro de areia foi adicionado ao sistema, com a finalidade 

de remover partículas suspensas na água.  

3. 2 Segunda fase (2019): 

● Projeto hidrossanitário do sistema: Planta baixa e desenho isométrico. 

●  Sistema Arduino: utilizado para realizar medição, receptação e registro dos dados 

referentes ao desempenho do sistema; 
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● Webservice: o servidor web receberá, armazenará e 

disponibilizará os dados que estarão disponíveis no banco para posterior consulta 

por parte dos clientes, através do aplicativo mobile, por meio de API REST; 

● Interface e visualização de dados (HTML, CSS e JavaScript).  

4 RESULTADOS 

Ao longo do desenvolvimento do projeto, pudemos analisar as possibilidades 

referentes às hipóteses levantadas inicialmente. Portanto, atingimos alguns resultados 

técnicos. Primordialmente, as projeções isométricas do sistema, que ambientaram o nosso 

local de aplicação inicial, nos auxiliaram na definição da quantidade de reservatórios 

utilizados, e estrutura geral de projeção.  

Além disso, as análises químicas auxiliaram na definição de tratamento químico, 

uma vez que, posteriormente, conseguimos iniciar os testes voltados a automatização do 

sistema, responsável principalmente pelo controle dos dados oferecidos ao usuário final 

via Aplicação web. Outro resultado alcançado, foi o desenvolvimento da API 

(Application Programming Interface) referente a melhoria na segurança dos dados e 

integração entre sistemas, proporcionando a particularidade de cada povoamento de 

dados de ambientes de aplicação diferentes. Esperamos que com isso o PROSA, possa se 

configurar como tecnologias sociais, alcançando todos os tipos de usuários, 

especialmente as populações de baixa renda. 

  Outro resultado desejado é a disseminação e popularização da ciência e da 

tecnologia a serviço da ideia do reuso da água através do bombeamento movido a energia 

solar, além da automatização do sistema, contribuindo para a disseminação do conceito 

de “Internet das Coisas”.  Ambos, trazem um impacto direto na ampliação de teorias de 

desenvolvimento sustentável. Espera-se, também, que o mesmo atinja o público alvo, e 

possa minorar as necessidades da cidade, ligadas aos serviços envolvendo a água. Por 

fim, juntos, o PROSA sistema e o PROSA mobile, podem ser uma forte ferramenta para 

a educação ambiental, auxiliando no consumo consciente nas zonas urbanas brasileiras. 
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● 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo da pesquisa, percebemos que a aplicação do conceito de 

desenvolvimento sustentável é possível, além de não ter um custo econômico exorbitante. 

Desse modo, os questionamentos sobre a aplicabilidade da teoria foram, de certo modo, 

respondidos através das leituras e construção do trabalho. Assim, acreditamos que a 

cidade enquanto local de moradia e categoria analítica deve ser revista para que se 

encontre um equilíbrio entre o bem viver e o progresso econômico. Ressaltamos, ainda, 

que este estudo teve uma contribuição significativa no nosso processo educacional, uma 

vez que o projeto levantou novas discussões em relação às nossas práticas cotidianas 

enquanto consumidores, bem como ao nosso papel enquanto cidadãos em nosso ambiente 

de estudo. 
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 A PERCEPÇÃO A RESPEITO DA LEI QUE 

PROÍBE OS CANUDOS DE PLÁSTICO NO RIO GRANDE DO NORTE 

1,2,3 IFRN – Campus Natal-Central. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas. 

RESUMO 

A lei estadual de n° 10.439/2018 que impõe a proibição do uso de canudos 

plásticos em estabelecimentos comercias foi aprovada recentemente e existem muitos 

pontos de vista acerca da sua implantação, uma vez que o uso de canudos plásticos é um 

costume bastante arraigado na nossa sociedade. O trabalho avaliou a partir de 

questionários empresários do setor, no qual destacaram a dificuldade de ser implementada 

a adequação dos canudos e as alternativas viáveis para não infligir à lei. 

PALAVRAS-CHAVE: Canudos. Lei Estadual n° 10.948/2018. Percepção. 

ABSTRACT 

The Laws of the State of no 10.439/2018, which imposes a ban on the use of plastic 

straws in commercial buildings has been adopted, and there are so many points of view on its 

implementation, since the use of plastic straws is to a custom very deep-rooted in our society. 

The work is assessed from the surveys of entrepreneurs in the sector, in which it noted the 

difficulty to implement the adaptation of the cops and the viable alternatives to non-

infringement of the law. 

 

KEYWORDS: Cops. Laws Of The State n° 10.948/2018. Perception. 
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1 INTRODUÇÃO  

Em 2010, no Brasil, foi aprovada a Política Nacional dos Resíduos Sólidos 

(PNRS), lei nº 12.305/10, a qual reúne princípios, objetivos e instrumentos para a 

disposição correta dos resíduos gerados pela população. O país possui em torno de 70 

milhões de habitantes em seu litoral, os quais produzem 56 mil toneladas de lixo por 

dia, porém não acontece a destinação correta pela PNRS, assim, 42 mil são coletadas 

dentre o total, o restante é colocado em aterros controlados ou em lixões, esses são 

próximos de rios ou mares de acordo com (Araújo e Costa, 2003). 

Todavia, a produção de lixo no mundo tem crescido ano após ano e grande parte 

desses resíduos, terminam no mar. Um estudo recente realizado pela Associação 

Internacional de Resíduos Sólidos (ISWA, na sigla em inglês) mostra que cerca de 25 

milhões de toneladas de lixo vão parar no mar, especialmente plásticos, a maioria do lixo 

por causa da falta de gestão correta dos resíduos pelas cidades. Em razão desses números 

espantosos, a lei estadual 10.948/2018 do Rio Grande do Norte tenta dar uma contribuição 

para reduzir a produção de lixo no estado. 

A norma proíbe o uso de canudos de plástico, exceto os biodegradáveis, em 

restaurantes, bares, quiosques, ambulantes, hotéis e similares no RN. Com uma legislação 

que auxilie no processo, será possível dar um passo importante na preservação do meio 

ambiente e da vida marinha a partir da redução na produção de lixo pela sociedade. 

Acerca da lei, é necessário que, a percepção dos empresários seja também levada 

em consideração, portanto, o trabalho visa expor o ponto de vista de estabelecimentos do 

ramo de alimentos e bebidas.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A coleta inadequada acarretou na poluição agravante nos oceanos. Ademais, é estimado 

que a cada quilômetro quadrado de oceano, há 13.000 quilogramas de lixo plástico, aponta um 

estudo do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA).  

A poluição do mar resulta nos seguintes problemas ambientais: A ingestão do lixo 

marinho por parte dos animais, aprisionamento da biota nos materiais dispersados na água e 

poluição visual. Resulta também em perdas econômicas, pois embarcações podem ser atingidas 

pelos resíduos havendo prejuízo com a limpeza e a ausência de turistas nos locais. Além do 

citado, ainda é um risco à saúde pública, pois os resíduos podem conter constituintes tóxicos, 

segundo (Laist, 1987; Cheshire et al., 2009; Cole, M., 2011; Franz, 2011; Silva e Bittencourt, 

2016). 
                                      “A presença de microplásticos em suspensão na coluna d’água é motivo de grande 

preocupação, devido à sua ampla distribuição, capacidade de adsorção e 

dispersão de contaminantes orgânicos e potencial de ingestão por organismos 

na base da cadeia trófica.” (Olivatto, Glaucia, 2017). 
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3 METODOLOGIA  

A metodologia empregada na realização do trabalho, cuja finalidade é ser 

apresentado no Projeto Integrador do IFRN Campus Natal-Central e posteriormente 

submetida a um congresso, consistiu na utilização de pesquisas bibliográficas obtidas a 

partir de artigos, livros e sites, como meio de aprofundamento no assunto. Além do 

exposto, o trabalho contou com uma avaliação qualitativa a partir de questionários 

aplicados em restaurantes, lanchonetes e ambulantes na região metropolitana de Natal.  

Para que os questionários fossem aplicados em forma de análise comparativa 

entre treze casos, foram realizadas entrevistas com cada um dos proprietários dessas 

empresas, coletando dados como rotatividade do restaurante, quantidade de usuários que 

utilizam canudos, planejamento de descarte dos materiais recicláveis, a diferença 

financeira entre o canudo biodegradável e o de plástico. Além da conduta dos 

empreendedores em relação a nova lei, por conseguinte, determinar a perspectiva dos 

empresários entrevistados. 

4 RESULTADOS  

A principal entrave para os empresários estabelecerem o uso dos canudos 

biodegradáveis em seus postos comerciais é a dificuldade econômica, pela qual a maioria passa, 

devido ao custo do canudo de material biodegradável ser desestimulante e inviável dentre esses 

empreendedores interrogados.  

Diante disso, a perda do lucro desses empreendedores deve-se ao fato de que o canudo 

biodegradável custa cerca de dez vezes mais, do que o canudo usual, de acordo com os 

entrevistados. Revelou-se que, em média, os empresários compram 100 unidades de canudo de 

plástico por 2 reais, enquanto que a mesma quantidade do material biodegradável custa 20 reais. 

Em relação aos ambulantes o problema do custo se agrava, porque o lucro está vinculado 

a venda das bebidas, as quais a maioria dessas são vendidas juntamente aos canudos, como no 

caso dos vendedores de água de coco e água mineral. No caso da água mineral os compradores 

fazem questão do canudo, apesar da possibilidade de beber sem ele. 

Em vista disso, a diferença dos gastos com os novos canudos exigidos resulta em 12% 

a menos dos lucros totais de cada ambulante e essa diferença faz com que a maioria dos 

empreendedores optem por outras alternativas ou, como no caso de 5 estabelecimentos, não 

utilizarão mais canudos, sejam eles biodegradáveis ou de plástico. No caso dos vendedores de 

água de coco, eles adotarão a alternativa de servir a bebida em copos plásticos.  

Em alguns estabelecimentos há conhecimento da proibição dos canudos plásticos pelos 

funcionários, mas estão à espera da implementação pelo dono que ainda não conseguiram se 

adequar à lei e estão sem previsão do ajuste adequado a legislação. Eventualmente, a falta de 

canudos nos negócios pode afastar os clientes, como dito a entrevistada 1, a qual destacou “não 

uso mais canudos plásticos, porém já perdi clientes pois os mesmos desejam beber com canudo. 

Posso generalizar que todos os clientes pedem canudo ao comprar bebidas”. 

Quando perguntados sobre o motivo da proibição dos canudos, a resposta foi quase 

unânime a respeito das mortes das tartarugas, mostrando um conhecimento superficial  
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adquirido a partir de vídeos que repercutiram nas plataformas 

digitais e também por intermédio da televisão sobre os impactos 

ambientais causados pelo material.  

Em relação a lei, todos concordaram que é de extrema importância que ela seja 

implantada, mas a maioria não a cumpre. Foi constatado que ainda não havia ocorrido 

fiscalização para o comprimento da norma estadual.  

5         CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressalta-se os pontos seguintes a respeito das dificuldades de a lei n° 10.439 ser 

implantada: 

● A falta de consciência e de sensibilidade acerca dos impactos ambientais gerados 

pelos canudos plásticos; 
● A inconveniência econômica na substituição dos canudos de plástico pelos 

canudos de materiais biodegradáveis, como o papel; 
● A falta de fiscalização e cobrança por parte do Estado. 

A ausência de educação ambiental no Rio Grande do Norte é um dos principais 

pilares do problema da falta de consciência e de sensibilidade sobre os impactos causados 

pelo plástico no meio ambiente.  

A criação de uma legislação para a proibição dos canudos plásticos em postos 

comerciais alimentícios, por causa da poluição causada por eles ressalta a ineficácia da 

PNRS, já que ela é a responsável pela destinação adequada dos resíduos sólidos. Se ela 

estivesse sendo praticada conforme a teoria, não haveria a necessidade de criação de uma 

lei voltada a proibição de canudos plásticos por poluírem o meio ambiente. 
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BIOENSAIO COM SEMENTES DE LACTUCA SATIVA 

(ALFACE) COMO BIOINDICADOR  DE TOXICIDADE  EM ÁGUA 

DE CHORUME DE LIXÃO EM IPANGUAÇU RN. 

Francisca Nadja Almeida do Carmo1; Jizlayne Vitória B.E. Fonseca2; Yasmin Maria do Nascimento Limão2; 

 Raysla Raquel D. Guilherme2; Lavinea Guilhermina de A. Lopes2; 

1,2, IFRN – Campus Ipanguaçu;  

ÁREA TEMÁTICA: (Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

Estudos e experimentos em condições controladas estão sendo usados, na 

avaliação de substâncias tóxicas, e os seus efeitos, no solo, na geminação por meio de 

exposição de sementes. Bioensaios com plantas estão sendo consideradas cada vez 

mais, para o diagnóstico ecotoxicológico, como ferramenta na avaliação de risco 

ambiental. Estudos demonstram que a toxicidade gera danos ao desenvolvimento de 

plantas, microorganismos bem como a saúde humana. O objetivo da pesquisa foi 

estimar o potencial toxico e danoso aos organismos, por meio da germinação de 

semente de alface (Lactuca sativa) como bioindicador, de risco ambiental  em água 

coletada em lixão clandestino na cidade de Ipanguaçu RN. No teste de germinação, a 

existência de plântulas com sintomas típicos de toxicidade como engrossamento e 

encurtamento do hipocótilo.  De acordo com os cálculos de germinação relativa, 

observou-se que o maior índice de germinação foi na diluição de 10% com 116% em 

comparação ao controle negativo com 43,3 %,. A água coletada no lixão não 

influenciou no processo de germinação das sementes de Lactuca sativa., mas resultou 

em presença de anormalidades radiculares que sugere genotoxicidade. Os resultados da 

pesquisa demonstraram que nerão necessarios estudos adicionais como medição de pH, 

análises de metais pesados, velocidade de crescimento, comprimento das raízes, e indice 

mitótico. E  com dados mais especificos contribuir com informações sobres os riscos 
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tanto ao meio ambiente como a saúde publica, da destinação inadequada de residuos do 

lixão sem o devido controle e seu potencial  para contaminação do solo e água. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ecotoxicológico. Germinação. Sementes. Ambiente,. Saúde. 

ABSTRACT 

Studies and experiments under controlled conditions are being used in the evaluation of 

toxic substances and their effects on soil in twinning through seed exposure. Plant 

bioassays are increasingly being considered for ecotoxicological diagnosis as a tool for 

environmental risk assessment. Studies show that toxicity causes damage to plant 

development, microorganisms as well as human health. The objective of this research 

was to estimate the toxic and harmful potential to organisms, through the germination of 

lettuce seed (Lactuca sativa) as bioindicator, of environmental risk in water collected in 

clandestine dump in the city of Ipanguaçu RN. In the germination test, the existence of 

seedlings with typical symptoms of toxicity such as hypocotyl thickening and 

shortening. According to the relative germination calculations, it was observed that the 

highest germination index was in the 10% dilution with 116% compared to the negative 

control with 43.3%. The water collected in the dump did not influence the germination 

process of Lactuca sativa. Seeds, but resulted in the presence of root abnormalities 

suggesting genotoxicity. Research results have shown that additional studies such as pH 

measurement, heavy metal analysis, growth rate, root length, and mitotic index will not 

be required. And with more specific data contribute information on the risks to both the 

environment and public health, the inadequate disposal of waste without proper control 

and its potential for contamination of soil and water. 

KEYWORDS: Ecotoxicological. Germination. Seeds. Environment. Cheers 

1 INTRODUÇÃO  

Estudos e experimentos em condições controladas estão sendo usados,  na 

avaliação de substâncias tóxicas, e os seus efeitos , no solo, na geminação por meio de 

exposição de sementes. Bioensaios com plantas estão sendo consideradas cada vez 
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mais, para o diagnóstico ecotoxicológico, como ferramenta na avaliação de risco 

ambiental. Representa uma metodologia que fornece informações sobre substâncias 

tóxicas presentes no meio, isto é um agente que pode produzir efeitos aos sistemas 

biológicos, danificando estruturas, funções ou morte.   Estudos com análises da 

presença de substâncias tóxicas tem a finalidade de demonstrar A toxicidade gera danos 

ao desenvolvimento de plantas, microorganismos bem como a saúde humana. dados que 

comparados a amostra controle  que  apontam implicações negativas na germinação 

dessas sementes. O teste de germinação e alongamentio da radícula é realizado com 

constituintes solúveis da água (água superfície, água subterrânea, solos, sedimentos, e 

lixiviados) levando em conta os resultados na quantidade de sementes germinadas e a 

média de crescimento radicular, para calcular a inibição  dos parâmetros analisados em 

relação a testemunha.  Os bioindicadores são ferramentas para análise definidas por 

obter qualquer resposta a um contaminante ambiental ao nível individual, indicando um 

desvio do status normal que não pode ser detectado no indivíduo intacto. 

(LIVINGSTONE, 1993). Plantas distintas são reconhecidas como excelentes modelos 

para revelar mutágenos ambientais, por isso são constantemente empregadas em estudos 

de monitoramento (BRAGA, et al. 2014).  

O objetivo da pesquisa foi estimar o potencial toxico e danoso aos organismos, 

por meio da germinação de semente de alface (Lactuca sativa) como bioindicador, de 

risco ambiental  em água coletada em lixão clandestino na cidade de Ipanguaçu RN. 

Esse trabalho se justifica por meio dos dados produzidos demonstrarem que a 

destinação de resíduos de uma cidade sem o devido manejo pode prejudicar o ambiente 

e a saúde pública por meio de doenças. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O solo é um recurso natural e como tal deverá ser utilizado. Porém é um recurso 

limitado e cada vez mais considerado como parte importante do ambiente. A alteração 

de sua qualidade natural pode comprometer seu uso atual e futuro e provocar impactos 

econômicos, sociais, ambientais e à saúde humana.  (PHILIPPI, e PELICIONI. 2014). 
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Os compostos químicos persistentes e descargas de efluentes podem gerar 

efeitos nos organismos incluindo  seres humanos,  bem como em diferentes níveis de 

um ecossistema, afetando a função de um órgão, status reprodutivo, a sobrevivência de 

uma espécie, o tamanho populacional e biodiversidade 

(BOLOGNESE,HAYASHI,2011). Sua principal vantagem é a ampla variedade de 

parâmetros de toxicidade, como a taxa de germinação, ganho de biomassa, alongamento 

de raízes e aspectos bioquímicos, além de apresentar baixo custo e possibilidade de 

serem realizados continuamente (ŽALTAUSKAITĖ & ČYPAITĖ, 2008).  

A  destinação e o gerenciamento inadequado dos resíduos de uma cidade é um 

dos maiores problemas do Brasil, verifica-se um manejo realizado sem critérios, sem 

previsão de processos que promovam a redução, a reutilização e a reciclagem dos 

resíduos sólidos, bem como uma disposição ambientalmente adequada para os rejeitos. 

Essa situação se confirma pela presença de lixões depositados em solo sem nenhum 

tratamento prejudicando o meio ambiente e a saúde publica. O lixiviado gerado é um 

elemento altamente impactante em contaminante de solo, água superficial e subterrânea. 

A necessidade de testes rápidos e sensíveis para o diagnóstico da qualidade de 

água e solos reflete-se no mundo todo. Bioindicadores têm sido aplicados em ensaios 

eficazes de toxicidade aguda, complementando os parâmetros físico-químicos de 

efluentes ou lixiviados. As sementes de Lactuca sativa têm sido bastante utilizadas e 

fornecem diversas vantagens sobre outros organismos testes, principalmente devido ao 

baixo preço, fácil cultivação, não sendo necessária manutenção entre experiências 

(KOMILIS; TZIOUVARAS, 2009). 

. 

3 METODOLOGIA  

Essa pesquisa é de natureza descritiva, onde foi analisada amostras de água 

coletada em lixão clandestino na cidade de Ipanguaçu, Rio Grande do Norte.  

Coleta de amostra 
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Foi realizada uma coleta do amostrado do chorume encontrado na região do 

lixão da cidade. Foi coletado aproximadamente 1lL de água em frasco estéril e em 

seguida encaminhada para o laboratório de química do IFRN em Ipanguaçu. 

Toxicidade em sementes de L. sativa 

A amostra de água coletada foi diluída em 10 x e 100 x com 3 repetições para 

cada diluição. As amostras foram colocadas em placas de petri onde cada placa foi 

forrada com papel de germinação, foram adicionadas 5ml das diluições e 25 sementes 

de L. sativa m cada placa para a exposição direta da semente a solução teste. As placas 

permaneceram fechadas e guardadas em local escuro e incubadas por 5 dias. Como 

controle negativo foi usado 5 ml de água destilada. Após 24 horas, avaliou-se o 

percentual de germinação de cada um dos tratamentos, a partir da contagem de sementes 

germinadas, passadas 48 horas, realizou-se mais uma vez a avaliação da germinação, 

seguidamente e no 5º dia as sementes foram retiradas e conta referente à germinação, 

sendo consideradas germinadas as sementes com radículas  conforme figura 1. E 

posteriormente submetidas ao fixador para posteriores análises citológicas.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Teste de germinação 

No teste de germinação, a existência de plântulas com sintomas típicos de 

toxicidade como engrossamento e encurtamento do hipocótilo podem ser observados 

nas figuras 1 e 2.  Em situações de normalidade em que sementes que não tiveram 

contato com águas de teste, apresentam plântulas normais, no entanto, hipocótilos 

provenientes de sementes germinadas em águas contaminadas, apresentam 

engrossamento típico e comprimento curto.  

Figura 1: Aparência das plântulas de alface germinada após 5 dias em água de 

teste     
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Figura 2: Aparência das plântulas de alface germinada após 5 dias em água de 

teste. 

Os resultados para as análises de germinação das sementes de Lactuca sativa 

estão apresentados na (tabela 1). 

Tabela 1: Análise de anomalias radiculares de Lactuca sativa expostas a água de 

chorume de lixão.  

Diluição NSG GRS MÉDIA + DP CV 

100% 24 104,9 80+ 1,4 17,6 

10% 19 116,0 63 + 4,1 6,1 

C- 11 43,3 3,6 + 0,47 12,8 
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Fonte: Dados da pesquisa; NSG: Número de sementes germinadas; GRS: 

Germinação relativa das sementes 

De acordo com os cálculos de germinação relativa, observou-se que o maior 

índice de germinação foi na diluição de 10% com 116% em comparação ao controle 

negativo com 43,3 %, (tabela 1). Resultados correspondem aos encontrados por Melo et 

al ( 2005), em estudos realizados em aterros , onde os índices de germinação são 

maiores que os de crescimento porque, nessa fase do processo as sementes utilizam 

reservas próprias para nutrir-se e só após o esgotamento dessas reservas  elas buscam 

nutrientes de fontes externas. A quantificação da germinação para cada semente  ocorre 

por meio da germinação ou não da semente. A determinação da germinação  se dá por 

meio da avaliação de critério macroscópico de protrusão da raiz. (Ranal et al, 2005). 

Análises ecotoxicológicas são recomendadas para estimar o possível risco ecológico 

associado a diferentes contaminantes do solo e água. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A água coletada no lixão não influenciou no processo de germinação das 

sementes de Lactuca sativa., mas resultou em presença de anormalidades radiculares 

que sugere genotoxicidade. Os resultados da pesquisa demonstraram que nerão 

necessarios estudos adicionais como medição de pH, análises de metais pesados, 

velocidade de crescimento, comprimento das raízes, e indice mitótico. E  com dados 

mais especificos contribuir com informações sobres os riscos tanto ao meio ambiente 

como a saúde publica, da destinação inadequada de residuos do lixão sem o devido 

controle e seu potencial  para contaminação do solo e água. 
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RELATO DA APLICAÇÃO DO PROJETO EXTENSÃO NA 

APAE/ MOSSORÓ: O USO DE BRINQUEDOS 

CONSTRUÍDOS COM MATERIAIS RECICLÁVEIS 

 

 

RESUMO 
 

O projeto engloba as temáticas reutilização e reciclagem. É um trabalho voltado para o 

público frequentador da APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais) de Mossoró 

– RN. Pretende-se com esse projeto, construir brinquedos reciclados com o intuito de 

incentivar a criatividade, coordenação motora e desenvolvimento cognitivo com materiais 

que antes seriam jogados no lixo. A metodologia consistirá de: visita inicial para coleta 

de dados e posteriores para a realização de oficinas. Espera-se promover a sensibilização 

ambiental juntamente com a inclusão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reutilização. Crianças. Meio Ambiente. Lúdico. Necessidades  

 

Especiais. 

 

ABSTRACT 

 

The project encompasses the themes reuse and recycling. It is a work aimed at the public 

attending the APAE (Association of Exceptional Parents and Friends) of Mossoró - RN. 

The aim of this project is to build recycled toys in order to encourage creativity, motor 

coordination and cognitive development with materials that would previously be thrown 

in the trash. The methodology will consist of: initial visit for data collection and later for 

workshops. It is expected to promote environmental awareness along with inclusion. 

 

KEYWORDS: Reuse. Children. Environment. Ludic. Special Needs. 

 

Fernanda Raquel Silva Campos1; Anna Jacinta Dantas de Medeiros1 

 
1IFRN – Campus Mossoró. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas – Ecologia e Meio Ambiente 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Uma das principais preocupações ambientais da contemporaneidade diz respeito 

a destinação dos resíduos sólidos. No Brasil, embora essa discussão tenha avançado, ainda 

preocupa. Conforme dados da Organização das Nações Unidas – ONU, o país descarta 

diariamente em torno de 80 mil toneladas de resíduos urbanos, cerca de 40% do lixo 

coletado. Sabe-se que 10% do resíduo sólido no país são dispostos de maneira irregular e 

mais de 3.000 cidades não apresentam um programa de destinação correta do material 

(SANTOS; ROVARIS, 2017). Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no 

Brasil (2017), a reciclagem surge, nesse contexto, como uma opção de destino à materiais  

que ainda possam ser utilizados para transformação em novos produtos ou insumos, 

constituindo uma das principais ações a serem implementadas na gestão de resíduos 

sólidos. 

Diante dessa problemática, a Educação Ambiental desponta como uma tática para 

frear esse processo de degradação, consequência de um desbalanço entre o crescimento 

econômico e a preservação ambiental. Dessa forma, faz necessário sua presença nos mais 

diversos âmbitos educacionais para formar cidadãos responsáveis e com sensibilização 

ambiental. 

Nesse sentido, o projeto Brincando, Criando e Recriando foi desenvolvido 

objetivando sensibilizar crianças com necessidades especiais na Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais (APAE) no município de Mossoró-RN, sobre a importância do  

uso de brinquedos construídos com materiais recicláveis, contribuindo ainda para 

estimulação psíquica, cognitiva e comportamental das mesmas. Dentre os 

questionamentos propostos para o desenvolvimento do trabalho está: como o uso de 

brinquedos reutilizados e reciclados podem influenciar no aprendizado e na sensibilização 

de crianças quanto ao meio ambiente? 

A utilização da fabricação de brinquedos torna os indivíduos conscientes do 

cuidado com a natureza, despertando o discernimento crítico, e a criança também aprende 

a importância da colaboração, da interação social, da coexistente com a heterogeneidade 

cultural e desenvolve aspectos relacionados a compreensão (TIBÚRCIO, 2019). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Lei nº 12.305/10 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispõe 

sobre seus princípios, objetivos, instrumentos e gerenciamento aos resíduos sólidos”. 

(BRASIL, 2010). Reciclar é uma maneira de transformar um material em  produto novo 

ou similar. (SUÇUARANA, 2015). Já a reutilização é o ato de reaproveitá-lo em diversas 

outras possibilidades de uso, podendo ou não o empregar a sua mesma função. 

(CONAMA, 2002). 

De acordo com o Ministério do Meio Ambiente (2010), os dois processos 

antecipam a redução da produção de resíduos, utilizando como metas a aplicação de novos 

hábitos e práticas de consumo sustentável. Tentar não comprar produto muito embalado, 

reutilizar sacos de supermercado, usar lâmpada com custo reduzido e outros. (MEDINA, 

2018). 

O uso de brinquedos criados a partir de resíduos sólidos gera discussão sobre o que 

fazer com o nosso lixo, promove educação ambiental e proteção do meio ambiente, aos 

valores éticos, ao mesmo tempo em que lança o desafio de suporte para a atividade do 

brincar. Para Alves e Pereira (2015), é importante, desde a Educação Infantil, abordar a 

questão ambiental, uma ferramenta interdisciplinar que leva à aquisição de valores que 

considerem uma mudança de hábitos e padrões em benefício do meio ambiente. 

 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente será feita a visita na APAE para conhecê-la e coletar dados juntos a 

caracterização e cadastro das crianças. A coleta de dados acontecerá por meio de 

entrevistas e observações dos ambientes. Entre as informações coletadas no questionários 

estão: quantidade de pacientes atendidos; qual o perfil dos pacientes (sexo, idade, 

disponibilidade); quais as demandas (necessidades) trabalhadas; de que forma os trabalhos 

voluntários são desenvolvidos; quais os serviços oferecidos; qual horário e dia da semana 

seriam mais propícios para aplicação do projeto; existe um espaço para ser aplicado o 

projeto; comporta quantas pessoas; já existe algum projeto na instituição que trabalhe com 

brinquedos reciclados; qual o período das férias e o retorno. Em um momento posterior 

será selecionada a metodologia de construção dos brinquedos confeccionados por 

materiais recicláveis e reutilizados, baseados na internet e selecionados de acordo com o  
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público. O material selecionado passará por adaptações, caso necessário. 

 As oficinas ocorrerão quinzenalmente e terão  duração de 50 minutos. Cada 

oficina contemplará 12 crianças com variados tipos de deficiência. A semana que antecede 

as mesmas,  será destinada para o planejamento das ações e confecção de materiais. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS  

Entre os resultados esperados, temos: 

 Caraterização do público beneficiado pelo projeto; 

 Descrição dos brinquedos construídos e utilizados durante as oficinas; 

 Identificação dos valores adquiridos sobre reutilização e reciclagem de materiais 

diante da percepção do meio ambiente; 

 Verificação do desenvolvimento das habilidades através da fabricação dos 

brinquedos lúdicos; 

 Observação da aceitabilidade do projeto; 

 Agregação de valores na inclusão. 
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ANÁLISE DO POTENCIAL FITORREMEDIADOR DO GIRASSOL 

CULTIVADO EM SOLO ARENOSO CONTAMINADO COM CHUMBO 

1,2,3, 4, 
IFRN – Campus  Natal – Central 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; Ciências da 

saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias). 

RESUMO 

A fitorremediação de solos contaminados com chumbo é capaz de modificar sua 

estrutura físico-química, restituir a microbiota natural, potencializar o ciclo de oxigenação e 

devolver novamente a fertilidade natural. Para isso, é necessária a seleção de espécies de fácil 

acesso, cultivo e que sejam tolerantes à presença da substância xenobiótica. À vista disso, a 

pesquisa em evidência teve por objetivo avaliar o potencial fitorremediador do girassol 

cultivado em solo arenoso contaminado por chumbo. Para tanto, cultivou-se plântulas de 

girassol, previamente germinadas em sistema hidropônico, em vasos de vidro contendo 2kg 

de solo arenoso, utilizando um esquema fatorial de 1x2x3, sendo uma planta por vaso, um 

tratamento testemunha e outro contaminado ao longo do período de experimentação com 50, 

100, 150, 200 e 250 mg/Kg de acetato de chumbo, tendo cada tratamento 3 repetições que 

foram monitoradas ao longo de 60 dias quanto ao diâmetro, altura, quantidade de folhas, área 

foliar e o fator de bioacumulação. Ao término da pesquisa, constatou-se que o girassol 

consegue apresentar bom desenvolvimento em meio à contaminação por chumbo, expondo a 

capacidade de realizar o processo de fitoextração. Portanto, conclui-se que o seu uso é viável 

na recuperação de áreas degradas advindas da contaminação por chumbo.  

PALAVRAS-CHAVE: fitoextração. Chumbo. Degradação ambiental. Girassol.   

ABSTRACT 

Phytoremediation of lead-contaminated soils is capable of modifying its physicochemical 

structure, restoring the natural microbiota, enhancing the oxygenation cycle and restoring 

natural fertility. For this, it is necessary to select species of easy access, cultivation and that 

are tolerant to the presence of xenobiotic substance. In view of this, the research evidence 

aimed to evaluate the phytoremediation potential of sunflower cultivated in sandy soil 

contaminated by lead. Sunflower seedlings, previously germinated in hydroponic system, 

were cultivated in glass pots containing 2kg of sandy soil, using a factorial scheme of 1x2x3. 

experiment with 50, 100, 150, 200 and 250 mg / kg of lead acetate, each treatment having 3 

replicates that were monitored over 60 days for diameter, height, leaf quantity, leaf area and 

bioaccumulation factor. At the end of the research, it was found that the sunflower can present 

good development amid lead contamination, exposing the ability to perform the process of 

phytoextraction. Therefore, it is concluded that its use is viable in the recovery of degraded 

areas resulting from lead contamination. 

KEYWORDS: phytoextraction. Lead. Ambiental degradation. Sunflower  
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         INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, o consumo de produtos industriais sintetizados, dentre outras 

substâncias químicas, com metais pesados, tem aumentando exponencialmente. Entre as 

principais indústrias consumidoras estão a de mineração, produção de baterias automotivas, 

agrícola e, em alguns países, a de gasolina – que recebe aditivos com altas concentrações de 

chumbo. Proporcionalmente, à medida que esses produtos ganham circulação de mercado, 

percebe-se conjuntamente um aumento desses rejeitos industriais e/ou antrópicos nos 

ecossistemas, atingindo diretamente o solo, a água e o ar, prejudicando, assim, o equilíbrio 

ecológico dos biomas terrestres (LIMA, 2010, p.30).  

Segundo Lima (2010) p. 20, Quando em contato com o solo, que é um dos recursos 

naturais mais essenciais e dinâmicos do planeta, o chumbo que não ocorre naturalmente – 

através da composição química das rochas –, agride intensamente suas funções, modificando 

sua composição físico-química, tornando-o improdutivo, prejudicando as atividades 

metabólicas da microbiota e gerando toxicidade nas plantas, nos animais e, se bioacumular ao 

longo da cadeia trófica, pode gerar danos irreversíveis aos seres humanos. 

Apresentando-se como uma das técnicas mais eficazes, do ponto de vista ambiental e 

econômico, a fitorremediação utilizando espécies de fácil acesso e crescimento como o 

girassol apresenta inúmeros benefícios, como a redução da concentração dos contaminantes; 

contribuição para o ciclo do oxigênio através da fotossíntese; promove o aperfeiçoamento 

paisagístico; melhora as características do solo e restitui total ou parcialmente sua fertilidade.  

Á vista dos aspectos supramencionados, a pesquisa em questão tem por objetivo 

avaliar o potencial fitorremediador do girassol cultivado em solo arenoso contaminado por 

chumbo.  

         REFERENCIAL TEÓRICO 

A fitorremediação utiliza a fisiologia vegetal, a bioquímica do solo e a química dos 

contaminantes, promovendo a reabilitação da estrutura e da ecologia do solo, aumentando a 

quantidade de carbono disponível, a porosidade e a infiltração da água no solo e reduzindo a 

erosão. As plantas também protegem a estrutura do solo, garantindo trocas gasosas e o 

desenvolvimento da microbiota, inclusive as biorremediadoras. O Brasil possui um grande 

potencial de uso tanto para biorremediação quanto para fitorremediação na restituição natural 

de áreas contaminadas, devido à grande biodiversidade e ao clima, que facilitam os processos 

biológicos na remediação da zona poluída (MARQUES et al., 2011, p.3).  

Ainda de acordo com Marques et al. (2011) p. 5, a  tolerância do vegetal à presença do 

contaminante é resultado de diversos mecanismos complexos, nem todos completamente 
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elucidados pela ciência. Pesquisas mencionam micorrizas como uma das estratégias 

extracelulares para amenizar a toxicidade dos metais nas plantas e, mais recentemente, para 

remoção de compostos orgânicos.  

METODOLOGIA  

Os experimentos foram conduzidos no bosque Nivaldo Calixto, pertencente ao campus 

Natal – Central do Instituto Federal do Rio Grande do Norte. A área possui clima tropical, 

temperatura média anual de 25,8ºC, humidade relativa do ar em 72% e pluviosidade média 

anual de 1412 mm, possuindo características propícias ao desenvolvimento do Girassol. 

Condução experimental  

 Inicialmente, realizou-se a desinfecção das sementes de girassol através da lavagem 

com uma solução de hipoclorito de sódio (10% v/v) e álcool etílico a 70%. Em seguida, 

preparou-se um sistema de germinação hidropônico, contendo água destilada tipo 1 e 30 

sementes de girassol escarificadas, que foram mantidas em estufa de incubação por uma 

período aproximado de 6 dias. De posse dos propágulos da espécie vegetal em questão, 

realizou-se o plantio direto em vasos de vidro com 30 cm de altura e 15 cm de diâmetro, 

contendo 2kg do solo arenoso (cuja caracterização química é mostrada na tabela 1) coletado 

superficialmente nos primeiros 30 cm do horizonte A.  

 

 

 

Desse modo, o delineamento experimental adotado foi o inteiramente casualizado, 

seguindo o esquema fatorial de 1x2x3, sendo 1 planta de girassol por vaso, dois tratamentos 

(T1: solo in natura; T2: solo contaminado), com três repetições cada. O monitoramento das 

espécies foi feito a partir do controle de pragas, realizado por meio do bioinseticida feito a 

base de pimenta e da irrigação do experimento através de arcos de cotejamento durante um 

período de 15 minutos por dia.  

Em relação à contaminação, utilizou-se como fonte do contaminante o acetato de 

chumbo nas concentrações de 50, 100, 150, 200 e 250 mg/Kg, que foram aplicadas 

gradativamente junto à solução nutritiva, que foi aplicada semanalmente. No geral, o 

experimento teve duração de 2 meses – maio e junho de 2019 –, tendo sido avaliados a cada 

15 dias parâmetros de comprimento da área radicular, quantidade de folhas, diâmetro do caule 

e altura. De forma complementar, analisou-se o fator de bioacumulação do chumbo no 

P
+
 Carbono 

 
N 

 
pH Humidade 

 
Na

+ 
K

+ 

mg/L g/kg 
 

mg/L 
 

----- (%) 
 

mg/L mg/L 

2,8 2,4 
 

2,6 
 

6,4 2,89 
 

2,8 1,2 

Tabela 1: Características físico-químicas do solo utilizado na fitorremediação 

Fonte: autoria própria 
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genótipo, que foi obtido dividindo-se a concentração do chumbo presente na parte aérea do 

vegetal pela quantidade de chumbo disponível no solo.  

         RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

 

 

Analisando-se a tabela 2, observa-se que mesmo cultivada em solo contaminado com 

chumbo, as plântulas do Girassol consegue se desenvolver, apresentado índices de 

crescimento positivo em se tratando da sua área radicular, que saiu de 2 cm
2
 para 7,8 cm

2
 

durante o período de investigação. Seguindo essa tendência, os parâmetros concernentes ao 

número de folhas, diâmetro do caule e altura das plantas também obtiveram fatores positivos, 

tendo um crescimento de 3 cm para o diâmetro, um aumento de 19 cm na estatura, além do 

incremento de 5 folhas. Todavia, quando se visualiza a tabela 3, percebe-se que o tratamento 

não contaminado apresenta dados de desenvolvimento muito mais expressivos, indicando que 

apesar de conseguir manter-se viva, o crescimento da espécie, em virtude da toxidez do 

chumbo, é consideravelmente reduzido, demorando um maior período de tempo para atingir 

seu desenvolvimento completo.   

De acordo com Icakas e Souza (2018) p. 4, os vegetais que se desenvolvem em 

ambientes contaminados com Pb possuem características fisiológicas e bioquímicas que 

alteram estruturas como a clorose foliar, mudanças nas ações enzimáticas, queda na 

germinação, interdição da fotossíntese correspondendo em modificações anatômicas na 

permeabilidade da membrana, na instigação ao aumento de estômatos, escurecimento do 

sistema radicular e ainda desordenar o balanço hídrico e hormonal; embora todas essas 

  Área radicular (cm
2
) Quant. Folhas Diâmetro (cm) Altura (cm) 

1º dia 2 4 1 15 

30º dias 7,4 13 3,6 29 

60º dias 12,9 18 6,8 47 

  Área radicular (cm
2
) Quant. Folhas Diâmetro (cm) Altura (cm) 

1º dia 2 4 1 15 

30º dias 4,6 7 2,5 21 

60º dias 7,8 9 4 34 

Tabela 2: média dos parâmetros de desenvolvimento do Girassol no tratamento contaminado 

 

Tabela 3: média dos parâmetros de desenvolvimento do Girassol no tratamento testemunha.  

 

Fonte: autoria própria 

Fonte: autoria própria 
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alterações possam ser observadas com estudos mais detalhados, este trabalho avaliou apenas 

as características referentes ao tamanho do vegetal e a presença do metal na sua fisiologia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O chumbo pode estar relacionado com maior desenvolvimento vegetal, pois o estudo 

de homeostase de metais tóxicos em plantas pode ser auxiliar em certos momentos do 

desenvolvimento de organismos vegetais como o girassol, de modo que sua absorção em 

determinados níveis resulta no exponencial crescimento nas folhas e caules (ICAKAS; 

SOUZA, 2010, p. 5). Como pode ser visto no gráfico 1, a espécie vegetal estudada apresenta 

um bom fator de bioacumulação na parte área, realizando, portanto, a fitoextração do 

contaminante do solo e o estabilizando no seu tecido vegetal.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Mediante os dados obtidos ao término do estudo, conclui-se que o processo de 

fitorremediação utilizando plantas de girassol é uma estratégia potencial na recuperação de 

solos degradados pela deposição de metais pesados. Todavia, é necessário atentar para as 

limitações da planta, que embora apresente bons índices de desenvolvimento e de 

bioacumulação do chumbo na sua estrutura vegetal, leva mais tempo para se desenvolver, 

levando com que o processo de restituição da área seja demorado.  
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Figura 1: gráfico da média de bioacumulação do chumbo pelas espécies de Girassol. 
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AVALIAÇÃO DO POTENCIAL FITOTÓXICO DO PETRÓLEO SOBRE 

PARÂMETROS DE DESENVOLVIMENTO DA VEGETAÇÃO NATIVA DO 

ECOSSISTEMA MANGUEZAL 

1,2,3,4,5 
IFRN – Campus Natal – Central 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; Ciências da 

saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias). 

RESUMO 

Em se tratando de um dos ecossistemas com a maior variabilidade biológica do mundo, os 

manguezais executam importantes interações bióticas e abióticas que influenciam diretamente 

na qualidade do meio ambiente, seja em sua esfera social, econômica e, principalmente, 

ecológica. Entretanto, o crescimento exacerbado de atividades indústrias nas áreas 

circunvizinhas a esse bioma – ganhando destaque a petrolífera –, tem aumento 

exponencialmente os impactos ambientais deletérios sobre a fauna e a flora nativa, podendo 

gerar efeitos tóxicos muitas vezes desconhecidos pela própria ciência. Atentando-se a isso,  a 

pesquisa em evidência tem por objetivo avaliar o potencial fitotóxico do petróleo sobre 

parâmetros de desenvolvimento da espécie Rhizophora Mangle, nativa do ecossistema 

manguezal. Para tal, realizou-se o cultivo da espécie em solo livre de contaminação, coletado 

em área de preservação, durante um período de 60 dias, sendo avaliados semanalmente 

indicadores como altura, área foliar, diâmetro, teor de clorofila e massa seca total das 

plântulas cultivadas em solo livre de contaminação e com 2% e 3% do contaminante em 

relação à massa de solo utilizada – 2 kg por vaso. Ao término da pesquisa, constatou-se que a 

espécie possui boa resistividade a perturbação do meio através do petróleo, embora tenha 

apresentado alterações morfológicas significativas.  

PALAVRAS-CHAVE: Toxicologia vegetal. Espécies endêmicas. Petróleo. Mangue.  

ABSTRACT 

Eing one of the ecosystems with the highest biological variability in the world, mangroves 

perform important biotic and abiotic interactions that directly influence the quality of the 

environment, whether in its social, economic and, mainly, ecological sphere. However, the 

exacerbated growth of industrial activities in the surrounding areas of this biome - especially 

oil - has exponentially increased the deleterious environmental impacts on native fauna and 

flora and may generate toxic effects often unknown to science itself. Given this, the research 

in evidence aims to evaluate the phytotoxic effects of oil on development parameters of specie 

Rhizophora Mangle, both native to the mangrove ecosystem. To this end, the species were 

cultivated in contamination-free soil collected in a preservation area over a period of 60 days, 

and weekly indicators such as height, leaf area, diameter, chlorophyll content and total dry 

mass of seedlings were evaluated. cultivated in soil free of contamination and with 2% and 

3% of the contaminant in relation to the soil mass used - 2 kg per pot. At the end of the 

research, it was found that both species have good resistivity to environmental disturbance 

through oil, gaining prominence to Rhizophora Mangle, since the species Laguncularia 

Racemosa, although survived, showed significant morphological changes. 

KEYWORDS: Plant Toxicology. Endemic species. Petroleum. Mangrove.  
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         INTRODUÇÃO  

Os manguezais, considerados atualmente como um dos ecossistemas mais importantes 

e biodiversos do mundo, é um bioma costeiro de transição entre ambientes terrestres e 

marinhos com ampla ocorrência em regiões tropicais e subtropicais, estando sujeitos aos 

intensos regimes das marés e a complexas interações entre os elementos bióticos e abióticos 

existentes em seus domínios. Nesse contexto, esse biossistema exerce várias funcionalidades 

naturais de alto impacto ecológico e econômico, como o apoio a cadeias alimentares costeiras, 

através de fontes de matéria orgânica, refúgio, alimentação abundante e áreas propícias à 

reprodução de muitas espécies animais, incluindo aquelas com valor econômico para o 

homem – peixes, crustáceos e moluscos (PAULA; LIMA; MAIA, 2016, p. 378).  

De acordo com Madi et al. (2016) p. 163, a integridade estrutural da vegetação do 

mangue intervém diretamente na manutenção dos manguezais, uma vez que atuam como 

fixadoras de nitrogênio, acumuladoras de matéria orgânica e protetora física dos solos, 

ganhando destaque a ocorrência de três espécies ao longo da costa brasileira: Laguncularia 

Racemosa, Rhizophora Mangle e Avicennia Germinans. Juntas, essas espécies apresentam 

características fisiológicas adaptativas, cuja principal função é facilitar o seu desenvolvimento 

em um meio inundado, com alta salinidade e baixíssimos fluxos de oxigenação.  

Contudo, embora reúna múltiplos benefícios ao biossistema em evidência, e mesmo os 

manguezais sendo retratados na constituição federal como áreas de preservação permanente, a 

expansão das atividades antrópicas nas áreas circunvizinhas ao bioma manguezal tem 

propiciado um crescimento exponencial nos níveis de degradação dessa área, destacando-se 

os impactos deletérios sobre a flora autóctone, desencadeados pelo desmatamento acelerado e, 

principalmente, pela contaminação por substâncias xenobióticas – a exemplo do petróleo – 

que geram alterações funcionais em escalas imensuráveis (COSTA; ROCHA; CESTARO, 

2014), p. 120-121).  

Desse modo, estudos sobre o comportamento da estrutura vegetativa dos manguezais 

configuram um mecanismo relevante para a compreensão da comunicação retilínea que existe 

entre o sistema solo-planta, fato este que facilita o entendimento sobre o desempenho das 

espécies na regeneração natural, na tolerância fisiológica a estresses de origem antrópica, na 

seleção de espécies mais eficientes no reflorestamento e na fitorremediação de zonas 

contaminadas por substâncias com alto grau ecotoxicológico e, em função desse arranjo 

informacional, auxilia no desenvolvimento de alternativas estratégicas eficientes que 

restituam ou garantam a completude desse ecossistema.   

Em vista da problemática supracitada, o trabalho em evidência tem por objetivo 

avaliar o potencial fitotóxico do petróleo sobre parâmetros comuns de desenvolvimento 

vegetais aplicados à espécie Laguncularia Racemosa, nativa do ecossistema manguezal.  
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REFERENCIAL TEÓRICO 

A resposta do manguezal a contaminação por petróleo depende da quantidade 

derramada, da tipologia do óleo, da sua toxicidade e do período de permanência deste no 

ambiente. Uma vez derramado, o contaminante recobre a vegetação e impede as trocas 

gasosas, asfixiando as plantas nativas. Além do mais, há constituintes tão tóxicos no petróleo 

que podem eliminar a microbiota natural do solo, essenciais para o ciclo de fixação de 

nutrientes nos manguezais (SANTOS et al., 2012, p. 162-163).  

 Ainda de acordo com Santos et al. (2012), p. 165, a vulnerabilidade e sensibilidade 

dos manguezais às fontes poluidoras dependem ainda da proximidade destas fontes, da 

posição do bosque em relação ao corpo d’água principal (mais interno ou mais externo), da 

geomorfologia da área, do nível das marés, da origem do óleo (on shore ou in situ) e da 

interação com outras fontes poluidoras. Em decorrência disso, os estudos feitos até o 

momento apontam os manguezais como o ecossistema mais vulnerável dentre todos os 

demais. 

METODOLOGIA  

Área da coleta 

O local elegido para a coleta foi o manguezal do estuário pertencente ao município de 

Guamaré, situado no estado do Rio Grande do Norte. A área, de acordo com a secretaria de 

meio ambiente da cidade, não é alvo de interferência antrópica, sendo monitorada 

constantemente pelo Instituto de Desenvolvimento sustentável (IDEMA), constituindo, 

portanto, um ambiente livre de contaminações.  

Tendo isso em vista, coletou-se aproximadamente 50 litros da água estuarina – a ser 

utilizada na irrigação das espécies vegetais –, cerca de 30 kg do solo argiloso do mangue e 9 

plântulas da espécie vegetal objeto de análise com a mesma idade, altura e diâmetro.  

Condução experimental 

 O experimento seguiu um esquema fatorial de 1 x 3 x 3, sendo, respectivamente, uma 

espécie de planta endêmica do bioma manguezal, três tratamentos (T1: testemunha; T2: 

contaminado com 2% de petróleo; T3: contaminado com 3%), com 3 repetições para cada 

arranjo analisado. Salienta-se que a porcentagem do contaminante (2 e 3%) foi determinada 

com relação a massa total de solo por tratamento (2 Kg/vaso).  

 O procedimento do cultivo das espécies foi instalado em vasos de vidro contendo 2 kg 

de solo + 1 plântula + contaminante (com exceção do tratamento testemunha, que não recebeu 

nenhum tipo de contaminação). Em relação à manutenção dos aspectos essenciais ao 

desenvolvimento vegetal da espécie em destaque, realizou-se diariamente a irrigação do 

sistema com a água estuarina – sempre atentando para o acúmulo excessivo da água na 

superfície do solo –, e a exposição diária à ação dos raios solares, com o intuito de simular o 
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máximo possível à dinâmica natural do ecossistema original. 

A condução experimental ocorreu no laboratório de pesquisas ambientais do Instituto 

Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Natal – Central, sendo avaliados parâmetros 

de desenvolvimento vegetal como altura da planta, diâmetro, área foliar, teor de clorofila e 

massa seca total, tendo o processo de avaliação dos efeitos fitotóxicos duração média de 60 

dias.  

         RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

 

Conforme mostra a tabela 2, a contaminação por petróleo influência diretamente no 

desenvolvimento da espécie Rhizophora Mangle, uma vez que quando observa-se os 

parâmetros analisados de modo comparativo à concentração do contaminante, percebe-se que 

quanto maior a porcentagem de petróleo inserido no solo, menor é o valor médio de 

desenvolvimento das plântulas. 

De acordo com Madi et al. (2016) p. 113, a altura, o diâmetro, a massa seca total, a 

área foliar e o teor de clorofila são fatores que estão diretamente ligados. Isto porque, para que 

tais parâmetros possam se desenvolver, é necessário que a planta apresente boas funções 

metabólicas, principalmente no que tange a absorção de nutrientes do solo. Todavia, quando 

submetida a situações adversas, a área radicular do vegetal, principal responsável pela 

absorção de macro e micro nutrientes, pode inibir total ou parcialmente suas funções, levando 

à planta ao óbito ou a inibição da taxa de crescimento.  

Baseando-se nesse prisma teórico, pode-se inferir que à medida que a disponibilidade 

do petróleo aumenta no sistema radicular da vegetação, a espécie Rhizophora Mangle cessa 

parcialmente suas atividades metabólicas, o que justifica a taxa de decréscimo no crescimento 

Testemunha 

Período Altura (cm) Diâmetro (cm) Área foliar (cm2) Teor de clorofila* M. S. T (g) 

Inicial 30 4 9 23,1 17,4 

Final 37 7 11,3 25,4 18,1 

Tratamento contaminado com 2% de petróleo 

Período Altura (cm) Diâmetro (cm) Área foliar Teor de clorofila M. S. T (g) 

Inicial 30 4 7 22,1 17 

Final 35 5,4 10,2 23,8 17,9 

Tratamento contaminado com 3% de petróleo 

Período Altura (cm) Diâmetro (cm) Área foliar Teor de clorofila M. S. T (g) 

Inicial 30 4 9 22 17,9 

Final 33 4,8 10,1 23,5 18,6 

Tabela 1 – Caracterização físico-química do solo do mangue de Guamaré – RN.  

Fonte: Autoria própria *unidade: ug/ml 
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quando comparados os tratamentos contaminados com a testemunha. 

Por outro lado, observa-se que a planta consegue, mesmo com a atividade metabólica 

reduzida, desenvolver mecanismos de tolerância ao contaminante. Para o caso específico do 

petróleo, silva (2014) afirma que embora possua componentes tóxicos, o petróleo também é 

uma fonte abundante de nitrogênio, fósforo e carbono orgânico. Portanto, quando a espécie é 

capaz de desenvolver mecanismos de adaptação, ela passa a absorver esses componentes, de 

forma lenta e gradual, e a armazená-los em sua estrutura tecidual, garantindo suprimento 

suficiente para sobreviver em meio à perturbação contaminante.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode-se concluir que a espécie Rhizophora Mangle, mesmo apresentando algumas 

limitações no crescimento, consegue sobreviver e desenvolver-se em solo de manguezais 

contaminados por petróleo. Dessa forma, a utilização da espécie em reflorestamento de áreas 

de mangue degradadas e/ou sua utilização em técnicas de fitorremediação do solo 

contaminado por petróleo pode ser um mecanismo estratégico e eficiente. Mediante os dados 

expostos, acredita-se que essa pesquisa pode contribuir muito com estudos voltados para as 

área de ciências ambientais, biológicas e agronômicas.  

REFERÊNCIAS 

PAULA, Amanda Lídia de Sousa; LIMA, Brena Késia de Sousa; MAIA, Rafaela Camargo. THE 

RECOVERY OF A DEGRADED MANGROVE IN CEARÁ THROUGH THE PRODUCTION 

OF Laguncularia racemosa (L.) C.F. Gaertn. (Combretaceae) AND Avicennia sp. Stapf ex Ridl 

(Acanthaceae) SEEDLINGS. Revista Árvore, [s.l.], v. 40, n. 3, p.377-385, jun. 2016. 

MADI, Ana Paula Lang Martins et al. ESTRUTURA DO COMPONENTE DE REGENERAÇÃO 

NATURAL E ARBÓREO DE DOIS MANGUEZAIS NO ESTADO DO PARANÁ. Ciência 

Florestal, [s.l.], v. 26, n. 1, p.159-170, 31 mar. 2016. Universidade Federal de Santa Maria. 

COSTA, Diógenes F. S.; ROCHA, Renato M.; CESTARO, Luiz A.. Phytoecological analysis and 

zonation of mangrove of the hypersaline estuary. Mercator, [s.l.], v. 13, n. 1, p.119-126, 30 abr. 

2014. Mercator - Revista de Geografia da UFC.  

SANTOS, Luciana Cavalcanti Maia et al. Long-term effects of oil pollution in mangrove forests 

(Baixada Santista, Southeast Brazil) detected using a GIS-based multitemporal analysis of aerial 

photographs. Brazilian Journal Of Oceanography, [s.l.], v. 60, n. 2, p.159-170, jun. 2012. 

 MADI, Ana Paula Lang Martins et al. ESTRUTURA DO COMPONENTE DE 

REGENERAÇÃO NATURAL E ARBÓREO DE DOIS MANGUEZAIS NO ESTADO DO 

PARANÁ. Ciência Florestal, [s.l.], v. 26, n. 1, p.110-120, 31 mar. 2016. Universidad Federal de 

Santa Maria. 

SOUZA-JðNIOR, Valdomiro Severino de et al. Evolução quaternária, distribuição de partículas 

nos solos e ambientes de sedimentação em manguezais do estado de São Paulo. Revista 

Brasileira de Ciência do Solo, [s.l.], v. 31, n. 4, p.753-769, ago. 2007.  

625 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

Joguinho da reciclagem 

SILVA, A. G.1 RODRIGUES, E. J. S.2 
1,2, IFRN  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências biológicas - Ecologia e meio ambiente 

RESUMO 

A pesquisa sobre o tema reciclagem adentra como um meio específico para o             

nosso projeto, intitulado “Joguinho da reciclagem”, que visa buscar meios construtivos           

e interessantes em relação a reciclagem e aos meios criativos para alcançar a atenção do               

público alvo. De fato, hoje há inúmeros projetos que tratam esta temática, porém estes              

representam um percentual pequeno diante de tudo que ainda pode ser feito no Brasil.              

Neste contexto, este projeto tem como objetivo conscientizar os alunos e educadores            

sobre a poluição e seu impacto no meio ambiente. Não pretendemos reeducar as             

pessoas, mas promover mudança de hábitos será um dos objetivos do nosso projeto.             

Para isto, neste projeto foram realizadas pesquisas bibliográficas sobre poluição,          

reciclagem, jogos e formas lúdicas de conscientizar as pessoas. Temos em mente que o              

trabalho de conscientização ambiental não é algo fácil. Por isso, por meio de um jogo               

digital esperamos estimular o processo de reciclagem. Escolhemos este meio lúdico para            

chamar a atenção do público para com essa problemática. Assim, com o nosso projeto              

“Joguinho da reciclagem”, pretendemos conscientizar as pessoas da importância da          

reciclagem para o meio ambiente, de uma forma interessante e criativa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Joguinho. Reciclagem. Conscientização ambiental. Lúdico.  

ABSTRACT 

Research on the topic of recycling enters as a specific medium for our project, entitled "Little                

Recycling Game", which seeks to find constructive and interesting ways in relation to             
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recycling and creative means to reach the attention of the target           

audience. In fact, today there are numerous projects that         

address this issue, but these represent a small percentage in light of everything that can still be                 

done in Brazil. In this context, this project aims to make students and educators aware of                

pollution and its impact on the environment. We do not intend to re-educate people, but               

promoting change of habits will be one of the goals of our project. For this, in this project                  

were carried out bibliographical research on pollution, recycling, games and playful ways to             

make people aware. We have in mind that environmental awareness work is not easy.              

Therefore, through a digital game we hope to stimulate the recycling process. We chose this               

playful medium to draw the public's attention to this problem. Thus, with our project “Little               

Game of Recycling”, we aim to make people aware of the importance of recycling for the                

environment, in an interesting and creative way. 

KEYWORDS:Little game. Recycling. Environmental awareness. Ludic. 

1 INTRODUÇÃO 

O Joguinho da reciclagem tenta dar um emprego as palavras reutilização e             

conscientização, tal projeto em seu conceito abrange os três “rs” da sustentabilidade;            

reciclar, reduzir e reutilizar.  

Hoje em dia comenta-se bastante sobre o fato de que muito se fala e muito se                

escreve sobre a preservação do planeta terra, principalmente, no que diz respeito à             

educação ambiental. Vivemos num mundo intensamente influenciado pelas atividades         

de causa antrópica, onde a natureza é desrespeitada indiscriminadamente (SCARLATO,          

2002).  

A reciclagem não é algo habitual para a maioria das pessoas, grande parte da              

sociedade ainda sente dificuldade em entender questões de sustentabilidade ecológica e           

preservação ambiental e, por isso não veem necessidade em fazer descarte correto de             

lixo nem de reciclar. Observa-se, no entanto, que quando se conhece, faz-se análise e              

procura-se entender a questão envolvida, as pessoas passam a dar um maior valor a sua               
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prática e passam a incentivar outros a reciclagem, por         

isso que para se entender a reciclagem é necessário         

praticá-la. 

Nota-se e é explícito ao longo da pesquisa, que a desinformação agrega-nos de             

forma exagerada, o não saber é o pai do desconhecido, e quando não se tem               

propriedades sobre um tema que é preciso. Acaba-se entrando em um estado caótico e              

desorganizado em função de lidar devidamente com estes problemas, que devem ser            

controlados. O nosso jogo da reciclagem tem o intuito de adentrar como incentivador de              

um novo olhar às demandas de como reciclar resíduos, e não apenas uma orientação,              

queremos como resultando praticidade, e não uma praticidade robótica, mas um           

detalhamento fundamental que se direcione a raiz, em decorrer de como devemos            

colaborar em relação a separar tal material inutilizável, em síntese, demonstrar a magia             

da transformação nos condicionada como meio de reaproveitamento.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nesta devida segmentação são exibidos dados de pesquisas que adentram os           

temas desta asserção: Reciclagem e joguinhos. 

2.1. RECICLAGEM 

Embora existam diversos conceitos acerca do termo reciclagem, o Ministério do           

meio ambiente a define como sendo um conjunto de técnicas de reaproveitamento de             

materiais descartados, reintroduzindo-os no ciclo produtivo(Mma/Gov). 

2.2. JOGUINHOS 

Bruhns (1999), expressa a dificuldade em se entender o jogo e outros autores             

que mostram a importância dele para o desenvolvimento afetivo, cognitivo, social e            

motor ao propiciar a descentralização individual, aquisição de regras, expressão do           

imaginário e a apropriação do conhecimento. 

Cassiana(2013), cita a importância dos jogos para o desenvolvimento         

psicológico e afetivo, a fim de estimular o pensamento e o entendimento de certas              
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atitudes, ela comenta ainda que o jogo faz com que se           

aprenda de forma simples e natural a resolver problemas,         

pensar, criar e desenvolver o senso crítico. 

3 METODOLOGIA  

Este projeto tem base qualitativo e consiste num projeto primordial elucidativo           

de intenção homogênea, conforme analisado e discernido pelo grupo desenvolvedor.          

Nesse segmento serão abordados os posteriores processos metodológicos: 

Etapa 1: Planejamento e Pré-produção; 

Etapa 2: Desenvolvimento da Proposta e análise de métodos; 

Etapa 3: Resultados e Observações sobre o projeto. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Ao término deste trabalho almeja-se atingir um projeto lúdico digital que possa            

incentivar a reciclagem e a conscientização ambiental ao usuário. Espera-se também           

implementar e informatizar de forma clara e objetiva as formas de descarte correto de              

lixo, para que a reciclagem possa ser feita. 

Tem-se ainda como expectativa desta proposta, o propiciamento da análise, do           

hábito e da conscientização sobre o tema reciclagem, três coisas extremamentes           

necessárias para que a importância da reciclagem deixe de ser despercebida e passe a ser               

percebida. 

 
Figura 1: Proposta de projeto, esboço gráfico do que se espera. 

Fonte: Autoria do autor. 

 

Figura 2: Proposta de projeto, esboço de resposta ao usuário. 

Fonte: Autoria do autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A velocidade em que os meios digitais contagia as pessoas, é, sem dúvidas, um meio               

específico de deixá-las entusiasmadas, assim, no modo popular de falar, ao concluirmos            

o projeto joguinho da reciclagem, “juntamos o útil ao agradável”, com recursos digitais             

lúdicos como forma de incentivar a reciclagem no que diz respeito ao conceito do termo               

reciclagem.  
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RESUMO 

Geralmente, os municípios brasileiros só possuem o sistema tradicional de recolhimento dos 

resíduos sólidos, no qual o lixo, no final do processo, é jogado em algum local aberto (lixões) 

ou em aterros sanitários sem nenhum tipo de separação. Dessa forma, é necessário a 

implantação da coleta seletiva nos municípios para auxiliar na redução de resíduos sólidos que 

chegarão a esses locais, minimizando assim, os danos ambientais causados pela geração de 

resíduos sólidos. A participação nesse processo de pessoas (catadores) que coletam os 

resíduos sólidos possíveis de serem reciclados e/ou reutilizados é bastante importante, pois 

elas contribuem de forma significativa para a cadeia produtiva de reciclagem. Além disso, 

essa atividade permite a inclusão social e econômica desses cidadãos. Por tudo isso que foi 

exposto, este trabalho tem como objetivos identificar as formas de coleta dos resíduos sólidos 

possíveis de serem reutilizados e/ou reciclados, na zona urbana e nos distritos do município de 

Ceará-Mirim/RN, e identificar a importância dos catadores de materiais recicláveis nesse 

processo. Para isso, estão sendo realizadas entrevistas semiabertas com gestores dos órgãos 

ambientais do município, catadores e membros da população que contribuem com a coleta 

seletiva. Dessa forma, espera-se ter um levantamento de como é realizado, no município, a 

coleta de materiais recicláveis, além de conhecer o papel dos catadores nesse processo. Com 

esses dados pretende-se montar estratégias de sensibilização da população sobre a importância 

de destinar adequadamente os resíduos sólidos, contribuindo com a inclusão dos catadores e 

qualidade de vida da população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos. Coleta seletiva. Catadores. 

 

ABSTRACT 

Generally, Brazilian municipalities only have the traditional solid waste collection system, in 

which the waste, at the end of the process, is thrown in an open place (dumps) or in landfills 

without any sort of separation. Thus, it is necessary to implement selective collection in 

municipalities to assist in the reduction of solid waste that will reach these locations, thus 
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minimizing the environmental damage caused by solid waste generation. The participation in 

this process of people (collectors) who collect solid waste that can be recycled and/or reused 

is very important, because they contribute significantly to the recycling production chain. In 

addition, this activity allows the social and economic inclusion of these citizens. Therefore, 

his paper aims to identify the form of solid waste collection, which can be reused and / or 

recycled, in the urban area and districts of the city of Ceará-Mirim / RN and identify the 

importance of collectors in this process. For this, semi-open interviews are being conducted 

with managers of the municipal environmental agencies, pickers and members of the 

population who contribute to the selective collection. Thus, it is expected to have a survey of 

how is done in the city, the collection of recyclable materials, and know the role of waste 

pickers in this process. With these data we intend to build a strategy of sensitization of the 

population about the importance of properly disposing of solid waste, contributing to the 

inclusion of waste pickers and quality of life of the population. 

 

KEYWORDS: Solid waste. Selective collect. Collectors. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Os impactos causados ao meio ambiente pelo descarte inadequado de resíduos sólidos 

têm levado o governo e a sociedade a buscarem alternativas para minimizar a degradação da 

natureza e o aumento do bem-estar da sociedade. Dessa forma, visando reduzir a quantidade 

de resíduos sólidos descartados de forma inadequada, temos a coleta seletiva como uma 

alternativa viável socialmente e economicamente. Por propiciar a reciclagem e reutilização 

desses materiais, a coleta seletiva contribui para redução da quantidade de resíduos que 

poderiam ser descartados nos lixões ou em aterros sanitários. Além disso, é uma ótima 

alternativa para minimizar a exclusão social dos catadores e proporcionar uma melhoria de 

suas condições de vida, atuando assim como uma atividade socioprodutiva. 

Sabendo disso e observando as formas de coleta de resíduos sólidos no município de 

Ceará-Mirim/RN, percebemos a necessidade de pesquisas sobre o assunto e, em 2018, 

iniciamos o projeto de pesquisa denominado "Levantamento sobre formas de coleta de 

materiais recicláveis no município de Ceará-Mirim/RN", que teve como principais objetivos 

identificar as formas de coleta dos resíduos sólidos possíveis de serem reutilizados e/ou 

reciclados no município de Ceará-Mirim/RN e conhecer o papel dos catadores desses 

materiais nesse processo. Após coleta e análise de dados e diante da ausência de informações 

nos órgãos municipais sobre as formas de coleta de resíduos sólidos gerados em alguns 

distritos do município, viu-se a necessidade de continuação do trabalho.  
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Dessa forma, os objetivos do projeto atual desse projeto são identificar as formas de 

coleta dos resíduos sólidos, possíveis de serem reutilizados e/ou reciclados, na zona urbana e 

nos distritos do município de Ceará-Mirim/RN, e identificar a importância dos catadores de 

materiais recicláveis nesse processo. 

Com esses dados pretende-se montar estratégias de sensibilização da população sobre 

coleta seletiva e contribuir com a inclusão dos catadores e qualidade de vida da população. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Sistema de Coleta Seletiva (SCS) é uma atividade que tem atraído grande interesse 

da sociedade, por causa da sua contribuição à sustentabilidade urbana, pela geração de renda, 

da cidadania e pela economia de recursos naturais que proporciona (CONKE; 

NASCIMENTO, 2018, p.1). 

A participação dos catadores no SCS contribui de forma significativa para a cadeia 

produtiva de reciclagem (SABEDOT; NETO, 2017, p.1). Além disso, proporciona a inclusão 

social e econômica desses cidadãos.  

No Rio Grande do Norte, quando analisados os 14 municípios que fazem parte da 

Região Metropolitana de Natal, capital do estado, observou-se que existe SCS, porém, a 

coleta tradicional é a que atende a maior parte da população. Além disso, a maior parte dos 

resíduos sólidos gerados por 8 desses municípios tem como destinação final o Aterro 

Sanitário Metropolitano de Natal, situado no Município de Ceará-Mirim (PESSOA, 2012, 

p.166). 

A existência de um aterro sanitário no município de Ceará-Mirim/RN contribui para 

minimizar os danos ao ambiente causados pelos resíduos sólidos gerados, porém, para que a 

redução desses danos seja mais eficiente é necessário que a forma de coleta e 

reaproveitamento desse material ocorra adequadamente. De acordo com Silveira (2017, p.8), 

existem poucos programas de coleta seletiva no município. 

 

634 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

3 METODOLOGIA  

A execução deste projeto iniciou-se com a revisão bibliográfica sobre coleta seletiva, 

incluindo trabalhos científicos realizados no município de Ceará-Mirim/RN e trabalhos sobre 

o papel dos catadores na coleta seletiva.  

Posteriormente, foram realizadas entrevistas semiabertas com gestores dos órgãos 

ambientais do município, além de catadores que contribuem com a coleta seletiva no 

município. Para dar continuidade ao projeto, ainda serão realizadas entrevistas semiabertas 

com catadores, mapeando o máximo possível desses trabalhadores, e com outros membros da 

população que contribuem com a coleta seletiva e residem na zona urbana ou nos diferentes 

distritos de Ceará-Mirim/RN.  

Após análise dos dados obtidos com as entrevistas, pretende-se elaborar um plano de 

ação contendo sugestões de estratégias para sensibilização da população dos moradores do 

município de Ceará-Mirim/RN sobre a importância da coleta seletiva na destinação adequada 

dos resíduos sólidos e sua contribuição na inclusão dos catadores e qualidade de vida. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Foram realizadas entrevistas semiabertas com gestores da Secretaria Municipal de 

Meio Ambiente, Turismo e Desenvolvimento Econômico (SETMADE) e da Secretaria 

Municipal de Serviços Urbanos (SEMSUR), além de catadores de materiais recicláveis da 

zona urbana do município.  

De acordo com os gestores públicos entrevistados, no município não existe um plano 

de coleta de resíduos sólidos e a forma de coleta desses resíduos é feita através de caminhões 

coletores que passam nas ruas recolhendo o lixo sem nenhuma separação. Segundo a gestora 

da SEMSUR, os caminhões coletores recolhem os resíduos sólidos da zona urbana, rural e 

litorânea, mas existem comunidades que ainda não têm acesso a esse serviço. Ela ressaltou 

também que existe a intenção de implementar a coleta seletiva no município. 

Com o intuito de localizar os trabalhadores que recolhem materiais recicláveis e dar 

início as entrevistas com esse grupo foi necessário ir aos locais que recebem os materiais que 

são coletados por essas pessoas. Dessa forma, foram identificados dois pontos de compra de 

materiais recicláveis na zona urbana do município e, durante as visitas nesses locais, foram 
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encontrados 16 fornecedores desses materiais, sendo 12 deles catadores, porém, apenas 9 

aceitaram participar da entrevista. Após análise inicial das respostas obtidas com os catadores 

entrevistados, até o momento, chegou-se aos seguintes resultados: todos são do sexo 

masculino, idade variando entre 13 e 64 anos, autônomos, 88,9% moram na zona urbana, 

possuem renda mensal como catador variando entre 20 a 350 reais e, entre todos os 

entrevistados, apenas um concluiu o ensino médio. Quando perguntados o motivo de 

trabalharem como catadores, 55% afirmam que trabalham com coleta devido ao desemprego e 

45% citam outros motivos como: sustentar vícios, ajudar na renda familiar ou contribuir na 

própria renda. Com relação ao uso de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), observou-

se que menos de 50% os utilizam e 22% dos catadores entrevistados já sofreram algum tipo 

de acidente durante a coleta. Entre os materiais coletados, o plástico foi citado como o mais 

abundante, seguido por alumínio e metal. Desses materiais, o metal é o material de maior 

valor.  

Espera-se, após conclusão de todas as entrevistas, obter o perfil socioeconômico dos 

catadores, identificar a existência de pontos de coleta de materiais recicláveis, realizar 

levantamento de como é feita a coleta de resíduos sólidos no município, além de identificar o 

papel dos catadores e de outros membros da população nesse processo. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento deste projeto está possibilitando a obtenção de maiores 

conhecimentos sobre formas de coleta de resíduos sólidos e a importância da destinação 

adequada desses resíduos. Além disso, está sendo possível perceber o papel fundamental que 

os catadores de materiais recicláveis exercem nesse processo e o quanto eles são excluídos 

socialmente.    

O município de Ceará-Mirim/RN abriga o Aterro Sanitário Metropolitano de Natal. 

Dessa forma, era de se esperar que a gestão municipal desenvolvesse projetos na área de 

gestão de resíduos sólidos com o intuito de aumentar o tempo de vida útil do aterro. No 

entanto, até o momento, não foi possível constatar atividades voltadas para essa temática. 

Sabendo disso e diante de poucas informações na literatura e nos órgãos municipais de 

Ceará-Mirim/RN sobre as formas de coletas de resíduos sólidos gerados no município e o 
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papel dos catadores nesse processo, torna-se difícil o planejamento de estratégias de 

sensibilização da população sobre a importância de destinar adequadamente os resíduos 

sólidos, o que contribuiria com a inclusão dos catadores, melhoria da qualidade de vida da 

população e aumento do tempo de vida útil do Aterro Sanitário Metropolitano de Natal. Dessa 

forma, destacamos a relevância deste trabalho para auxiliar no planejamento dessas 

estratégias. 
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ÁREATEMÁTICA:Ciênciasbiológicas 
 

 
 

RESUMO 
 

Um dos maioresdesafios da práticapedagógicanosdiasatuais é conseguirprender a 
atenção   dos   alunosaoconteúdo   (ProgramaDesenvolvimentoEducacional).   É 
importante que o professor trabalheosassuntos de uma forma que segure a atenção e o 
interesse   dos   alunos.   Poressemotivo,   nestetrabalhofoiabordado   de   forma 
interdisciplinardandoênfaseaotema de sustentabilidade o uso de animações para 
umaabordagempedagógicaeficaz.  Este  trabalhoapresentaráumaanálise  do  filme  
Happy Feet  no  intuito  de  apresentarospossíveisconteúdos  a  seremtrabalhadosemsala  
de aula.  Foipossívelavaliar  o  uso  de  filmecomo  um  instrumento  de  ensino,  que 
possibilitouaoalunoadquirirconhecimento  de  forma  lúdica  e  interativasobre  as 
temáticasabordadas. 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE:   Filmes.   Animações.   Recursosdidáticos.   Ciência.   

Meioambiente. Interdisciplinaridade. 

 
ABSTRACT 

 
The biggest challenge of teaching practice today is getting students' attention to content. 
It is important for the teacher to work on the subjects in a way that holds the students' 
attention and interest. For this reason, this work was approached in an interdisciplinary 
way, with emphasis on the theme of sustainability,  use of animations for an effective 
pedagogical  approach.  This  paper  will  present  an  analysis  of  the  film  Happy  Feet  
to facilitate the approach to classroom content. It was possible to evaluate the use of film 
as a teaching instrument, which allowed the student to acquire knowledge in a playful 
and interactive way about the themes addressed. 

 
 

KEYWORDS:   Movies.   Animations.   Didactic   resources.   Science.   Environment. 
Interdisciplinarity.
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1          INTRODUÇÃO 
 
 

Produzido pela Warner Bros e dirigidopor George Miller, a animação Happy Feet 

conta a história de Mumble, um pinguimimperador que vive emumacomunidadeem que 

todossabemcantarexcetoele, pois, nasceu com o dom de dançar. 
 

O  filmemostrafielmente  o  ciclo  de  vida  de  algumasespécies  de  pinguins  e  

osproblemasdecorrentes da açãohumana. Nele é 

trabalhadotemasambientaiscomopescapredatória,  aquecimento  global,  escassez  de  

alimentocomoplano  de  fundo  para  um enredo que falasobreamor e necessidade de 

manutenção da espécie. 
 

A utilizaçãodestefilme,  emsala de  aula, permitetratar de 

temasambientalmenteimportantes  e  reais,  além  disso,  a  

obraabrangeoutrasgrandesáreas,  porexemplo,  a biologia e a sociologia. 
 

Dentro da grade curricular de ciênciasbiológicas a animaçãotrata de conteúdos de 

ecologia, comocadeiaalimentar; também é um meiometodológico para mostrar a rica 

fauna do continenteantártico, comopinguins, gaivotas e elefantesmarinhos. 
 

São   trabalhadostemastransversaiscomoosconceitos   de   cultura,   ideologia, 

preconceito  e  discriminação.  Inclusão  social  e  ação  social  

tradicionalsãooutrastemáticasabordadas. 
 

Juntamente  com  o  elemento  visual,  estudar  a  educaçãoambientalcomotema 

transversal  naescolatorna-se  atrativo.  O  recurso  é  favorável  para  o  aluno  e  para  o 

professor  e  destaca-se  através  do  advento  do  desenvolvimentoprincipalmente  do 

cinema  e  da  televisão,  o  elemento  visual  torna-se  central  no  cotidiano  das  

pessoas, assimcomo   um   importantemeio  de   difusão   do   

conhecimentonasociedadecontemporânea (CARVALHO, 1998).
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Este trabalhoabordará a utilização de umaobra  do cinema de animação  – Happy 

Feet  (2006)  –  comorecursopedagógico  para  a  inclusão  de  assuntos  de  

interesseambiental. Objetivaavaliar o usodestetipo de 

ferramentacomoelementofortalecedor da práticadidática e facilitador da 

esperadamultidisciplinaridade. 

 
 

2       REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

O primeiro longa de animaçãoproduzidofoi “Branca de Neve e osSeteAnões” em 
 

1937 pelosestúdios Walt Disney. Enquanto no Brasiltalconquistachegaem 1953 com 
 

o filme “Sinfonia Amazônica”, apresentandocontosfolclóricostípicos. 
 

Emparaleloaocrescimento   das   produçõescinematográficas,   o   movimento 
 

ambientalistaganhaforça com o lançamento do livro “Primavera Silenciosa”, de Rachel 
 

Carson, em 1962 mostrandoosefeitosnegativos da açãohumanasobre a natureza. 
 

Atualmente, advento da lei n° 9.795/99, a 

educaçãoambientalvemaparecendocadavezmaisempautanasinstituiçõessociais, 

especialmentenasinstituiçõesacadêmicas e de  ensino.  Além  deser  um  ambiente  de  

preparação  para  osmaisvariadostipos  de exames e, no caso das escolastécnicas, para o 

mundo do trabalho, hátambém o objetivo a formaçãocidadã do indivíduo. 
 

Dentreváriospontos   para   estaformaçãoestá   a   educaçãoambiental,   que   

éconceituadacomoprocesso   de   educaçãopolítica   que   possibilita   a   aquisição   de 

conhecimentos e habilidades, bemcomo a formação de atitudes que se 

transformamempráticas de cidadania que garantemumasociedadesustentável (JUNIOR; 

PELICIONI, 

2002). 
 
 
 
 
 

3       METODOLOGIA 
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O método de pesquisautilizado é o qualitativo, apresentandocomoinstrumento para 

coleta  de  dados  de  pesquisasbibliográficas,  analise  das  obrasescolhidas  e  discussão 

com    professores    de    distintasáreas    de    ensino,    atrelandoassimassuntos
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interdisciplinares,   pretendendo   um   maiorenriquecimentonãosóambientalcomo 

 

 

 

tambémcriticonassalas de aula. 
 

Foramassistidososfilmes  e  aolongo  do  tempo,  o  filmefoisendopausado  e  

osautoresfazendoanotações de comopoderiamserfeitas as abordagenspelosprofessores, 

naexecução da discussão 

 
 

4          RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 
 
 

Nascenas  de  duração  de  01h50min  

sãomostradosconstantementeosassuntostransversaisaotemaambiental,  

algumascenassobressaem-se  das  outras,  nositensabaixo, o 

trabalhomostraosassuntossugeridos para seremabordadosdurante o filme, de acordo com 

o tempo do mesmo. 
 

Na cena 01 (00:19:40 – 00:22:20): é caracterizadapeloencontro de Mumble com um 

grupo de gaivotas. Nela é nítidoumaexplicaçãosimplificada do que é umacadeiaalimentar 

(peixe – pinguim – gaivota). Além disso é citado um seraindadesconhecidopelosanimais, 

que eleschamam de ET’s (humanos). Na fala da ave, apesar de fictício, temosumanoção  

de  comoosanimais  se  sentemnapresença  de  sereshumanos.  E  adescriçãofeita  pela  

gaivota  é  a  respeito  das  etapas  de  pesquisascientíficas.  Emsala, sugere-se que o 

professor possapropor que osalunospesquisemtemáticascientíficas para,  posteriormente,  

expor  e  discutir  com  a  turma  a  importância  e  as  etapas  de realização das 

pesquisas. 
 

Na  cena  02  (00:29:55  –  00:32:57):  o  trecho  se  passa  no  show  pós-formatura  

daturma  de  Mumble.  Ondeconceitos  de  preconceito  e  discriminaçãosãoretratados  

de uma forma maisrealista. O desfecho da cena de aproximadamente 4 minutos é quando 

o personagemrecebe   um   tratamentodiferenciado   de   forma   negativalevando-o   à 

marginalização  eexclusão.  A  partirdessaleitura,  destaca-se  anecessidade  que  o 

professor  devefazerquestionamentosaosalunosdirecionando  a  discussão  para  um 

aprofundamento  no  assunto  de  inclusão  social  e  mostrarsemelhanças  com  a  

nossarealidade.
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Na cena 03 (00:56:12 – 01:00:51): é possívelver de forma clara a defesa da tradição 

 

 

 

e da religiãorejeitandotudo o que é novo e/oudesconhecido, dandomargem para se 

abordarosconceitos de discriminação, segregação e preconceito, e claro, da ação social 

tradicional. Destaca-se o papel da famíliacomo base social e suaimportância e 

impactonavida do indivíduo. 
 

Na cena 04 (01:11:31 – 01:38:50): háumaexposiçãosobre a poluição e a relaçãodos  

animais  com  o  lixoantrópico,  mostrandoassim  um  dos  motivos  que  

impulsionaalgunsanimais  a  saírem  de  seus  habitats  naturais,  e  migrarem  para  

outros  buscandomelhorescondições  e  alimento.  É  importante,  aqui,  discutir  a  

questão  da  gestão  dos resíduossólidos  e  da  poluição  da  água.  O  

longametragemexpressaclaramenteosproblemasdecorrentes  da  

açãohumananaqueleecossistema.  E,  omaisimportante, mostra que a mudança de 

atitudedesses é fundamental para que omeioambientenãosoframais as conseqüências de 

atosirresponsáveis (SANTOS; FELIZOLA, 2009). 
 

Como sugestão de atividade o professor podepromovervisita a museus, parques e 

áreaspúblicos,  com  foconaobservação  de  animais  e  vegetais  e  

comoosmesmosinteragem  no  referidoambiente.  Outrapossibilidade  é  o  uso  de  lista  

de  espécies  de animaisemextinçãoouemrisco de extinção com 

questionamentoaosalunossobre o porquedestassituações.  Também  

épossívelsolicitaraosalunos  que  realizaremumapesquisasobreessesanimais e que 

compartilhemsuasdescobertas com o resto da classe (GONÇALVES; DIEHI, 2012). 
 

 
 
 
 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimentodesteestudopossibilitouumamelhorvisualização e análise de 

comoinovar no ensinoutilizandouma das formas de arte presente no nossocotidiano: o 

cinema.  Além  de  que,  a  pesquisapermitiu  um  contatodireto  com  professores  para 

obtenção  de  resultadosmaisconsistentes,  levandoemconsideraçãodificuldades  para 

execuçãodessetipo  de  metodologia.  Concluiu-se  que  

ousodestasferramentasnasescolastrazresultadospositivos à análisecrítica da 

643 



IFRN | CampusMossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

Na cena 03 (00:56:12 – 01:00:51): é possívelver de forma clara a defesa da tradição 

 

 

atualsituaçãoambientalnasescalas global, local e regional e 

tambémfoipossívelidentificarcomopodemsertrabalhados
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ostemasrelacionados à inclusão e à multidisciplinaridade. O usoadequado de filmes, 

 

 

 

com base emargumentaçãotécnica e científica se apresentoucomoelemento de 

grandevalor  àatividadepedagógica,  principalmente  no  aspecto  da  educaçãoambiental  

e interdisciplinaridade. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ecologia e Meio Ambiente 

RESUMO 

Experimentos utilizando bioindicadores como plantas são atualmente utilizados como 
ferramenta para análises de toxicidade. Plantas como o girassol Helianthusannuus L., uma 
planta oleaginosa que apresenta características como resistência a seca, ao frio e o calor. O 
teste de germinação, determina o potencial de emergência da semente, levando em conta a 
quantidade de sementes germinadas para calcular o nível de inibição em relação a testemunha. 
No entanto, a germinação pode ser prejudicada em caso de solos contaminados. A destinação 
e o gerenciamento inadequado dos resíduos de uma cidade é um dos maiores problemas do 
Brasil, verifica-se um manejo realizado sem critérios, sem previsão de processos que 
promovam a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos, bem como uma 
disposição ambientalmente adequada para os rejeitos. O objetivo da pesquisa foi avaliar as 
propriedades químicas do solo da área do lixão e a germinação de sementes de girassol em 
solo superficial de lixão. Os dados da pesquisa comprovaram que apesar da expectativa 
negativa de germinação de Girassol HelianthusannuusL. , por se tratar de um solo 
contaminado, obteve-se resultados favoráveis. Desta forma, fica-se a aspiração de aprofundar 
os estudos para uma melhor compreensão dos fatores que propiciaram uma melhor 
germinação no solo proveniente do lixão, bem como buscar alternativas de biorremediação 
deste solo com intuito de obter um índice de germinativo e descontaminação do solo.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Germinação. Girassol. Solo. Lixão 

ABSTRACT 

Experiments using bioindicators as plants are currently used as a tool for toxicity analysis. 
Plants such as sunflower Helianthusannuus L., an oilseed plant that has characteristics such as 
drought, cold and heat resistance. The germination test determines the seed emergence 
potential, taking into account the amount of germinated seeds to calculate the inhibition level 
in relation to the control. However, germination can be impaired in case of contaminated soil. 
Disposal and inadequate waste management in a city is one of the biggest problems in Brazil, 
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there is a management without criteria, without foreseeing processes that promote the 
reduction, reuse and recycling of solid waste, as well as a disposal environmentally sound for 
tailings. The objective of this research was to evaluate the chemical properties of the dump 
area and the germination of sunflower seeds in dump surface soil. The research data showed 
that despite the negative expectation of germination of Sunflower Helianthusannuus L., 
because it is a contaminated soil, favorable results were obtained. Thus, there is the aspiration 
to deepen the studies for a better understanding of the factors that led to a better germination 
in the soil from the dump, as well as to seek alternatives of bioremediation of this soil in order 
to obtain a germination index and soil decontamination.  

 

KEYWORDS: Germination. Sunflower. Ground. Dumping ground 

1  INTRODUÇÃO 

A destinação e o gerenciamento indevido dos resíduos no nosso país são confirmados 

pela presença de lixões clandestinos e quando de conhecimento da administração das cidades, 

não tem tratamento adequado prejudica a saúde pública e o ambiente. Experimentos 

utilizando bioindicadores como plantas são atualmente utilizados como ferramenta para 

análises de toxicidade. Plantas como o girassol Helianthusannuus L., uma planta oleaginosa 

que apresenta características como resistência a seca, ao frio e o calor. E é usada como 

modelo para analises, que por meio do teste de germinação, determina o potencial de 

emergência da semente, levando em conta a quantidade de sementes germinadas para calcular 

o nível de inibição em relação a testemunha.  

A germinação é uma serie de eventos e atividades metabólicas iniciadas com 

embebição, formação da plântula a partir do embrião, e relacionadas a condições favoráveis e 

disponibilidade de água. No entanto, a germinação pode ser prejudicada em caso de solos 

contaminados.  

Plantas distintas são reconhecidas como excelentes modelos para revelar mutágenos 

ambientais, por isso são constantemente empregadas em estudos de monitoramento (BRAGA, 

et al. 2014).  

 Por uma carência de estudos mais específicos e pela preocupação com o meio 

ambiente,  os testes rápidos e sensíveis para a análise da qualidade de água e solo são 

utilizados pelo mundo todo para avaliação de toxicidade. 
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A toxicidade gera danos ao desenvolvimento de plantas, microorganismos bem como 

a saúde humana. dados que comparados a amostra controle  que  apontam implicações 

negativas na germinação dessas sementes. O teste de germinação e alongamento da radícula é 

realizado com constituintes solúveis da água (água superfície, água subterrânea, solos, 

sedimentos, e lixiviados) levando em conta os resultados na quantidade de sementes 

germinadas e a média de crescimento radicular, para calcular a inibição dos parâmetros 

analisados em relação a testemunha.  A escolha das sementes de girassol se deu devido a 

pesquisa na literatura estudos terem sido constados a maior eficiência na remoção dos 

compostos químicos em solos contaminados.  

O objetivo da pesquisa foi avaliar as propriedades químicas do solo da área do lixão 

e a germinação de sementes de girassol em solo superficial de lixão.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os compostos químicos persistentes e descargas de efluentes podem gerar efeitos nos 

organismos incluindo seres humanos, bem como em diferentes níveis de um ecossistema, 

afetando a função de um órgão, status reprodutivo, a sobrevivência de uma espécie, o 

tamanho populacional e biodiversidade (BOLOGNESE, HAYASHI,2011). A toxicidade de 

resíduos pode ser avaliada através de testes de análises químicas ou utilizando testes 

toxicológicos. A ecotoxicologia é a ciência que estuda os efeitos adversos das substâncias 

químicas (naturais ou sintéticas) nos ecossistemas e a sua ação nos organismos. (LYNCH; 

WISEMAN; DELEIJ; SIMON, 2001).   O teste de germinação tem sua principal vantagem na 

ampla variedade de parâmetros de toxicidade, como a taxa de germinação, ganho de 

biomassa, alongamento de raízes e aspectos bioquímicos, além de apresentar baixo custo e 

possibilidade de serem realizados continuamente (ŽALTAUSKAITĖ&ČYPAITĖ, 2008). A 

destinação e o gerenciamento inadequado dos resíduos de uma cidade é um dos maiores 

problemas do Brasil, verifica-se um manejo realizado sem critérios, sem previsão de 

processos que promovam a redução, a reutilização e a reciclagem dos resíduos sólidos, bem 

como uma disposição ambientalmente adequada para os rejeitos. Essa situação se confirma 

pela presença de lixões depositados em solo sem nenhum tratamento prejudicando o meio 

ambiente e a saúde publica. Segundo, Costa, (2008) enquanto as análises químicas identificam 
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e quantificam as concentrações das substâncias tóxicas os testes de toxicidade avaliam os 

efeitos dessas substâncias sobre os sistemas biológicos.  

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta de solo: 

A coleta de solo se realizou no mês de junho em que se utilizou solo coletado 

superficialmente em 02 lixões clandestino nas imediações da cidade de Ipanguaçu/Rio Grande 

do Norte. 

3.2 Germinação:  

O experimento foi realizado no laboratório de química do IFRN, Campus Ipanguaçu. 

As sementes de girassol foram obtidas no comercio local. O solo foi disposto em caixas de 

germinação e umedecido a saturação e com 24horas foi semeado com 25 sementes de girassol 

e com 03 tratamentos classificados em ponto 1, 2 e controle negativo (solo sem 

contaminação). As caixas irrigadas com água destilada diariamente. 

 

3.3  Análises físico-químicas:  

Cada amostra foi analisada quanto ao pH, condutividade elétrica, Ca2+, Mg2+, K+, 

Na+ e P, em tréplica. As análises de pH e Condutividade Elétrica foram realizadas por meio 

do pHmetro portátil, marca Instrutherm e Condutivímetro de bancada, marca ION). Já as 

demais análises foram feitas por meio titulométrico (determinação de Cálcio e Magnésio) e 

Fotometria de Chama (Sódio e Potássio) e Espectrofotometria (Fósforo).  

Determinação de Cálcio e Magnésio (Ca+2 e Mg2+)  

Foram obtidos por meio de titulação com EDTA e preparo da amostra a partir de solução 

extratora de KCl e coquetel tampão.  

Determinação de Sódio e Potássio (Na+ e K+)  

Foram obtidos por meio de fotometria de chama. 

Os cálculos em mmol de Na +/L e K+/ L = (a +bL) x diluição. 

Determinação da Condutividade Elétrica e pH (Potencial Hidrogeniônico)  
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A condutividade elétrica e o pH foram obtidos pelo método da EMBRAPA (1997), através de 

diluição de 10g de solo em um béquer, adicionando-se 25mL de água destilada e em seguida 

verificando a concentração efetiva em água de íons H+ na solução do solo.  

Determinação do Fósforo  

Foi obtido através de método espectrofotométrico, utilizando extrator Mehlisch. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No teste de germinação, A partir da emergência foi contabilizada a germinação após 

10 dias onde observou-se a existência de sementes germinadas nos 3 tratamentos.  

De acordo com os cálculos do índice de germinação ficou evidente que o ponto 2 

teve o melhor desempenho na germinação com o índice de 300, seguido do ponto 1 com 

266,6, e o controle com 100.  

Com relação ao melhor desempenho de germinação do ponto 2 e por apresentar 

maior nível de fósforo na análise química coincide com as funções do fósforo no desempenho 

da planta como: estimular o crescimento e a formação do sistema radicular no início do 

desenvolvimento da planta. No entanto, a germinação pode ser desfavorável em caso de solos 

salinos e sódicos, fator evidenciado no ponto 1 e controle negativo ao detectar-se maior 

concentração de sódio e potássio dissolvidos.  

Os valores de pH determinados na análise comprovaram um valor satisfatório a 

germinação do solo, todavia, especialmente no ponto 2, a fixação de Fósforo foi favorecida, 

propiciando uma efetividade melhor de germinação.  

Já condutividade elétrica (C.E.) é usada para medir a quantidade de sais presentes em 

solução do solo. Quanto maior a quantidade de sais presente na solução, maior será o valor de 

(C.E.) obtido. Estudos comprovam que o excesso de sais, independentemente dos íons 

presentes, prejudica a germinação, desenvolvimento e produtividade das plantas. Tal resultado 

deve-ser ao fato de uma maior concentração da solução exigir da planta um maior gasto de 

energia para absorção de água (efeito osmótico) danificando assim seus processos 

metabólicos mais importantes.  

650 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Além disso, percebe-se, de um modo geral, uma baixa concentração de cálcio e 

magnésio acarretando muito provavelmente uma elevação de alumínio dissolvido e uma 

possível diminuição de micronutrientes.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os dados da pesquisa comprovaram que apesar da expectativa negativa de 

germinação de Girassol HelianthusannuusL. , por se tratar de um solo contaminado, obteve-se 

resultados favoráveis. Desta forma, fica-se a aspiração de aprofundar os estudos para uma 

melhor compreensão dos fatores que propiciaram uma melhor germinação no solo 

proveniente do lixão, bem como buscar alternativas de biorremediação deste solo com intuito 

de obter um índice de germinativo e descontaminação do solo.  
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ANÁLISE MICROBIOLÓGICA DE FONTES HÍDRICAS DO 

MUNICÍPIO DE PARELHAS-RN. 

Ingrid R. C. e Silva1; Jurian F. da Silva2, Keila A. Fernandes3, Daiane C. F. Golbert4, Marquilene S. S. Lucena5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Biológicas - Microbiologia 

RESUMO 

O município de Parelhas, possui um dos maiores lagos artificiais do Rio Grande do Norte, o 
Boqueirão, localizado no Rio Seridó, integrando a Bacia hidrográfica do Rio Piranhas/Assu, 

que abastece várias cidades na região. Em razão das grandes contaminações presente nas águas 
dos nossos mananciais, mostradas em outras pesquisas regionais sobre a água que consumimos 

e utilizamos em nosso dia-a-dia, surgiu a oportunidade de analisarmos aspectos 
microbiológicos das fontes hídricas do município de Parelhas, localizado na Região do Seridó, 

Rio Grande do Norte. Após pesquisas e estudos voltados para essa área temática, com a análise 

da água potável do IFRN campus Parelhas, da Barragem Epitácio Pessoa (Boqueirão) e das 
torneiras de residências, após tratamento da Caern e a água comercializadas na cidade de 

Parelhas proveniente de Natal, RN, foi possível observar, de forma comparativa, presença de 
microrganismos em ambas as amostras. após crescimento em estufa, independente de serem 

amostras de água potável ou diretamente do açude Boqueirão. Análises sobre perfil bacteriano 
presente nas amostras surge como proposta futura, uma vez que é importante verificar a 

presença de bactérias causadoras de doenças. 

PALAVRAS-CHAVE: Fonte de água. Microrganismo. Análise microbiológica. Seridó. 

ABSTRACT 

The municipality of Parelhas has one of the largest artificial lakes in Rio Grande do Norte, 

Boqueirão, located on the Seridó River, part of the Piranhas / Assu River Basin, which supplies 

several cities in the region. Due to the great contamination present in the waters of our springs, 

shown in other regional research about the water we consume and use in our daily life, the 

opportunity arose to analyze microbiological aspects of the water sources of the municipality of 

Parelhas, located in the Region. do Seridó, Rio Grande do Norte. After research and studies 

focused on this thematic area, with the analysis of drinking water from IFRN campus Parelhas, 

Epitácio Pessoa Dam (Boqueirão) and home taps, after treatment of Caern and the water 

marketed in the city of Parelhas from Natal, In newborns, it was possible to observe, 

comparatively, the presence of microorganisms in both samples. after greenhouse growth, 

regardless of whether they are drinking water samples or directly from the Boqueirão reservoir. 

Analysis of bacterial profile present in the samples appears as a future proposal, since it is 

important to verify the presence of disease-causing bacteria. 

KEYWORDS: Water source. Microorganism. Microbiological analysis. Seridó. 
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1 INTRODUÇÃO  

      A água é um recurso natural essencial a vida no planeta terra, sem ela não há condições para 

qualquer ser viver, isso se reflete no conteúdo celular, onde 70% dele é de água. Esse recurso 

tem sido alvo de impacto ambiental promovido pelas ações humanas, refletindo-se 

principalmente em contaminações e desperdícios. Para entender essa problemática, é importante 

a realização de avaliações ambientais, buscando conhecer como estão as fontes de abastecimento.  

Diante da importância dos recursos hídricos para a vida e da problemática do impacto 

ambiental, por exemplo, a contaminação das águas e desperdícios. Este trabalho se propõe a 

realizar uma análise microbiológica de fontes hídricas da cidade de Parelhas. Assim foram 

realizadas coletas de fontes de água potável ao consumo humano comparando com a água coletada 

diretamente da natureza e verificado o crescimento microbiológico em laboratório, utilizando 

metodologia de crescimento em placa.   

Para apresentar esta análise coletamos água, colocamos em placas de petri em condições 

ideais para o crescimento dos microrganismos, deixamos em uma estufa e observamos seu 

crescimento após um tempo após a inoculação. Esta pesquisa será dada continuidade através da 

análise de mais fontes hídricas que será coletada nos setores de abastecimento e posteriormente 

será elaborado um artigo.    

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Embora o grande volume de água que constitui o nosso planeta possa impressionar a princípio, 

apenas 2,8% do total é água doce, passível de ser utilizada pela humanidade, e que uma grande parte 

dela está indisponível ao homem, retidos nas geleiras, na atmosfera e no subsolo. “O Brasil possui 

grandes disponibilidade hídrica distribuída de forma desigual em relação a densidade populacional.” 

(PEIXINHO & FEITOSA, 2008, p. 59)   

A crescente demanda por recursos naturais tem sido acompanhada nos últimos anos pela 

preocupação com a quantidade e qualidade desses recursos na atualidade e para as futuras gerações. 

Na década de 90, houve um aumento na produção de trabalhos ligados à área ambiental e pesquisas 

relacionadas a qualidade da água. A crescente conscientização da sociedade sobre a importância da 
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água, impulsionou o desenvolvimento de estudos e a criação de leis de regulamentação do uso dos 

recursos hídricos (BOTELHO & SILVA, 2007, p. 154).   

No que se refere a qualidade da água, segundo PEIXINHO & FEITOSA (2008, p. 62), as 

poucas redes de monitoramento no país dificultam a realização de um diagnóstico mais preciso da 

qualidade da água. Eles destacam, que estudos recentes mostram que as regiões mais críticas em 

relação a qualidade da água localizam-se nas proximidades de áreas urbanas e estão associadas, 

principalmente ao lançamento de esgotos domésticos.  

No Município de Parelhas, o principal reservatório de água é o açude Ministro João Alves, 

popularmente conhecido como Açude Boqueirão, localizado no Rio Seridó, integrando a Bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas/Assu. O reservatório ocupa uma área de 1.267,27 ha e apresenta 

capacidade de 84.792.119,23 m³ (RIO GRANDE DO NORTE, 2018), sendo considerado um dos 

maiores do Estado. 

3 METODOLOGIA  

          Primeiramente foi executado a preparação de placas de petri para crescimento 

microbiológico, este processo foi realizado em uma capela, local estéril que impede a entrada de 

bactérias e fungos no meio de cultura, na cidade de Natal/RN. Depois de sua preparação, as placas 

de petri foram levadas e devidamente armazenadas no laboratório de biologia do IFRN, campus 

avançado Parelhas.  

A Coleta foi realizada em um recipiente estéril que foi rapidamente tampado, logo 

após isto estas amostras foram levadas para o laboratório e só foram destampadas no momento da 

inoculação. Elas foram coletadas no bebedouro do IFRN/PAAS, na Barragem Ministro João Alves 

(Boqueirão) e nas torneiras de residências, após tratamento da Caern e água comercializadas na 

cidade de Parelhas proveniente de Natal, RN.   

Depois de todos estes processos foi feito a inoculação no meio de cultura LB Agar 

que já estava preparado e guardado no laboratório, foi necessário tomar o cuidado para colocar a 

mesma quantidade de água em ambas as placas e tentamos espalhar uniformemente sobre todo o 

meio de cultura para que não ficasse acumulado em apenas um local. Posteriormente as placas de 

petri devidamente inoculadas foram colocadas em uma estufa bacteriológica a 37 °C e observamos 

o seu crescimento durante 24, 48 e 72 horas.  
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Verificamos uma similaridade de população microbiana, nas primeiras 24 horas, entre as 

amostras (Figura 1), o que era pouco esperado em relação as amostras de água potáveis. Decorridas 

24 horas de crescimento, observamos milhares de bactérias em colônias (estruturas circulares e de 

cor clara) e vários tipos de fungos crescendo. Os pontos brancos nas imagens são as colônias 

bacterianas e as nuvens formadas com coloração mais clara e não tão definidos são os fungos. 

Observamos uma maior quantidade de fungos e bactérias de diversas cores na água do Boqueirão, as 

outras amostras se demonstram mais uniformes, com algumas colônias bacterianas.  

Após 48 horas, houve uma intensificação no crescimento das colônias bacterianas e das 

nuvens de fungos em todas as amostras, como observa-se na Figura 2.  

Transcorridos 72 horas de crescimento, obtivemos o resultado observado na Figura 3. 

Podemos analisar que houve uma mudança na coloração das bactérias da água do Boqueirão, algumas 

vermelhas, e outras mais claras, e nas outras amostras observa-se que as cores ficaram mais intensas 

porém não possuíam nenhuma colônia vermelha, já em relação aos fungos, nota-se que aumentaram 

bastante, isto aconteceu tempos depois das bactérias já terem se desenvolvido.  

Como exemplo de doenças transmitidas por bactérias presentes em água podemos citar a febre 

tifoide e também a cólera, sendo importante ressaltar que a cólera já atacou a cidade de Parelhas no 

século XIX. Contudo, as análises apresentadas na pesquisa não são suficientes para comprovarem a 

presença de bactérias causadoras dessas doenças, uma vez que as análises feitas foram apenas para 

efeito de comparação com outros tipos de águas consideradas potáveis.  

 

   

 

 

 

Figura 1, 2 e 3. Crescimento de bactérias e alguns fungos após 24, 48 e 72 horas da inoculação 

respectivamente. Água do IFRN (A), água da torneira (B), água de Natal (C) e água do 

Boqueirão (D). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

             A partir dos dados coletados na pesquisa foi possível observar que as amostras de água 

analisadas para o consumo humano, distribuídas na Munícipio de Parelhas - RN, apresentam 

pouca quantidade e variedades de bactérias e fungos. Nas primeiras 24 horas pouco se nota 

estes microrganismos, percebendo-se, nos dias seguintes, uma proliferação de bactérias e uma 

maior quantidade de fungos. Já na amostra coletada diretamente do açude Epitácio Pessoa 

(Boqueirão) pode-se constatar uma enorme proliferação de diferentes bactérias e fungos logo 

nas primeiras 24 horas, e nos dias seguintes o aparecimento de mais microrganismos e também 

uma maior intensificação.  Estes resultados constatam a fundamental importância que a 

população não ingira água diretamente do açude Boqueirão, pois devido a sua maior variedade 

de bactérias pode causar doenças. A continuação da pesquisa se dará por meio da realização de 

análises de outras fontes de água no Munícipio, expandindo cada vez mais nossa pesquisa e 

aprofundando nosso conhecimento, buscando solucionar problemas eminentes, que não só 

atinge a nossa região, mas todo o planeta.      
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 Prospecção de Atividade Biológica de Extratos Obtidos de Macroalga 

Coletada na Região Salineira do Rio Grande do Norte. 

RESUMO 
 

Uma epidemia global de bactérias resistentes à múltiplas drogas causada pelo uso descontrolado 

de antibióticos sintéticos está em curso, o que ainda faz das doenças infecciosas um grande 

problema e ameaça à saúde pública e economias universais por isso esta dificuldade precisa ser 

solucionada através da descoberta de novos fármacos que acompanhem a evolução dos 

organismos patogênicos. As macroalgas marinhas sintetizam compostos bioativos em resposta 

as condições do meio, ciclo de vida e estresse. Esta produção de biomoléculas se relaciona com 

atividades biológicas tal como a antimicrobiana. Logo, o interesse crescente pelos produtos 

naturais marinhos e a escassez de informações sobre este tipo de flora embasam o objetivo deste 

trabalho que visou estudar a atividade antimicrobiana dos extratos obtidos de macroalgas 

coletadas na região salineira do Rio Grande do Norte. Utilizando metodologia baseada nas 

normatizações da CLSI, optou-se para determinação da atividade antimicrobiana pelos métodos 

simples e confiáveis de Difusão em Disco. Os resultados dos testes são relacionados à 

sensibilidade da amostra bacteriana e à velocidade de difusão do antimicrobiano no ágar. Desta 

maneira, as amostras bacterianas são categorizadas em sensíveis, resistentes ou intermediárias. 

A investigação de atividades biológicas em extratos de macroalgas está despertando cada vez 

mais o interesse dos pesquisadores, tendo em vista a possibilidade de se encontrar nestes 

organismos, compostos capazes de proporcionar um grande avanço biotecnológico. 

PALAVRAS-CHAVE: Bactericidas, Resistencia bacteriana, biomoléculas, Algas Marinhas. 

 
ABSTRACT 

 

A global epidemic of multi-drug resistant bacteria caused by uncontrolled use of synthetic 
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antibiotics is underway, which still makes infectious diseases a major problem and threatens 

public health and universal economies so this difficulty needs to be addressed through the 

discovery of new ones. drugs that accompany the evolution of pathogenic organisms. Marine 

macroalgae synthesize bioactive compounds in response to environmental conditions, life cycle 

and stress. This production of biomolecules relates to biological activities such as antimicrobial. 

Therefore, the growing interest in marine natural products and the scarcity of information on 

this type of flora support the objective of this work, which aimed to study the antimicrobial 

activity of extracts obtained from macroalgae collected in the saline region of Rio Grande do 

Norte. Using methodology based on CLSI standards, it was decided to determine antimicrobial 

activity by simple and reliable methods of Disk Diffusion. The test results are related to the 

sensitivity of the bacterial sample and the speed of antimicrobial diffusion in the agar. In this 

way, bacterial samples are categorized as sensitive, resistant or intermediate. The investigation 

of biological activities in macroalgae extracts is increasingly arousing the interest of 

researchers, considering the possibility of finding in these organisms compounds capable of 

providing a great advance in biotechnology. 

 

 
KEYWORDS: Bactericides, Bacterial resistance, Biomolecules, Seaweed. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
As macroalgas marinhas sintetizam estes compostos bioativos em resposta as condições 

do meio, ciclo de vida e relações intra e/ou interespecíficas. Implicações fisiológicas, ecológicas 

e físico-químicas nos oceanos podem interferir diretamente no crescimento das algas, que em 

resposta, retardam seu desenvolvimento e produção de moléculas bioativas. Segundo a 

literatura, são atribuídas diversas atividades biológicas a estes compostos, tais como: anti- 

inflamatória (CORDEIRO, 2013), antitumoral (ALMEIDA-LIMA, 2014), antimicrobiana 

(SHANNON; ABU-GHANNAM, 2016) e antioxidante (CÂMARA, 2010). 

Compostos obtidos de algas marinhas com potencial farmacológico vêm sendo 

estudados como alternativa ao uso de antimicrobianos sintéticos. Diferentes espécies do gênero 

Laurencia apresentaram compostos compropriedades antimicrobiana. Em extratos de L. 

dendroidea foram identificados compostos bioativos como alguns metabólitos secundários 
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(SOUSA, 2017; BIANCO et al., 2015; DOS SANTOS et al., 2010; MACHADO et al., 2014; 

VINAYAK et al., 2010). 

O homem coexiste com microrganismos, entre eles bactérias e fungos, há milhares de 

anos e mesmo com o avanço biotecnológico na medicina, a população humana ainda padece 

com os maléficos dessa relação. Observa-se uma epidemia global de bactérias resistentes à 

múltiplas drogas conhecidas, causada pelo uso inadvertido de antibióticos sintéticos, o que 

ainda faz das doenças infecciosas um grande problema que ameaça a saúde pública e economias 

universais por isso esta dificuldade precisa ser solucionada através da descoberta de novos 

fármacos que acompanhem a evolução dos organismos estudados. Considera-se então que os 

estudos que objetivam identificar substâncias com potencial biológico antimicrobiano são 

constantemente necessários (SHANNON, ABU-GHANNAM 2016; SOUSA, 2017). 

Sob este ponto de vista, o principal objetivo do presente estudo foi caracterizar o 

potencial antimicrobiano de compostos extraídos de macroalgas coletadas na região salineira 

do estado do Rio Grande do Norte. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
As algas marinhas vêm sendo utilizadas como fonte de produtos naturais 

antimicrobianos e se observou a obtenção de metabolitos secundários dos grupos de macroalgas 

Rhodophyceae, Chlorophyceae, e Bacillariophyceae (RIZZO et. al., 2016; ABU-GHANNAM; 

RAJAURIA, 2013; COX; ABU-GHANNAM, 2010; ÖRDÖG et. al., 2004). Os compostos com 

atividade antimicrobiana são florotaninas, ácidos graxos, polissacarídeos, peptídeos, terpenos, 

esteróis, entre muitos outros (BLUNT et. al., 2015; MAYER et. al., 2013; CHOJNACKA et. 

al., 2015). 

As variações na composição química e na atividade antimicrobiana estão relacionadas 

com a espécie, estado fisiológico, região do talo, fatores ambientais e estação do ano (PÉREZ, 

FALQUÉ E DOMÍNGUEZ, 2016). Alguns estudos destacam que algas de diferentes classes 

não possuem um mesmo padrão: as Phaeophyceae não exibiram atividade em certas estações 

do ano, as Rhodophyceae apresentaram variações ao longo das estações e as Chlorophyceae 
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foram ativas durante todo o ano (CHOI et al., 2014). Florotaninos e polifenois foram isolados 

e identificados da alga marinha parda Ecklonia cava(CHOI et al., 2014). 

De tal modo o interesse crescente pelos produtos naturais marinhos e a escassez de 

informações sobre este tipo de flora embasam o objetivo deste projeto que visa estudar a 

atividade antimicrobiana dos extratos obtidos de macroalgas coletadas em território da potiguar. 

 
3 METODOLOGIA 

 
As macroalgas marinhas foram coletadas no litoral da Costa Salineira do Rio Grande do 

Norte, em praias localizadas nos municípios de Macau levando em consideração a abundância 

dessas espécies no local e a facilidade do alcance. A coleta foi realizada manualmente durante 

a maré baixa. Após a coleta, o material foi transportado até o Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Macau em recipiente fechado e 

estocado no laboratório de Botânica, Ecologia e Zoologia. As metodologias para extração total 

de biomoléculas das macroalgas utilizaram solventes preparados variando-se a concentração do 

solvente extrator da seguinte forma: soluções de etanol 100%, etanol: água (1:1) e água 

destilada (PAIVA, 2010). Para atividade antimicrobiana utilizar-se-á a cepa de bactéria 

Escherichia coli ATCC 35218. A metodologia desenvolvida seguirá as normatizações do 

documento de referência M7 – A6 (CLSI, 2003) e a interpretação da categoria de sensibilidade 

de acordo com os critérios estabelecidos no documento do M100 – S18 (CLSI, 2008). O método 

Difusão em Disco será utilizado para determinação da atividade antimicrobiana como descrito 

abaixo. O teste de difusão em disco em ágar foi descrito inicialmente em 1966 por Bauer e 

Kirby. Neste estudo adaptaremos o método descrito por Souza, 2017, dispensando os discos 

com amostras testes, sendo estas as diluições entre 100 e 1.000 µg/mL, os controles negativos 

e o positivo, sobre a placa de ágar Mueller Hinton após a aplicação do inoculo bacteriano com 

aproximadamente 1 x 105 UFC/mL. As placas serão incubadas invertidas em estufa 

bacteriológica por 48 h a 35°C. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Com o desenvolvimento deste projeto espera-se demonstrar a atividade antimicrobiana 

de diversas espécies de macroalgas coletas em diferentes localidades da Região Salineira do 

estado, comprovando cada vez mais a necessidade de caracterizar os produtos naturais obtidos 

de algas já que representam uma fonte abundante de compostos com potencial biotecnológico. 

Logo, a investigação de atividades biológicas em extratos de macroalgas está despertando cada 

vez mais o interesse dos pesquisadores. 

Após a coleta, a alga vermelha Gracilaria caudata foi submetida à lavagem em água 

corrente, sendo posteriormente seca em estufa areada a 50 °C e triturada. A seguir, foi realizada 

a extração de biomoléculas utilizando-se três solventes extratores de diferentes graus de 

polaridade, obtendo-se extratos com etanol a 50%, 100% e água, sendo os etanoicos 

denominados de EtOH 50%, e EtOH 100% e a extração aquosa. 

O preparo dos discos de papel absorvente segue a técnica descrita na FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA. Utilizar-se-á discos de papel secos e estéreis, medindo 11mm de diâmetro. Aos 

discos, e com pipeta de volume regulável entre 5-50µ L, será transferido volume adequado de 

cada concentração de extrato, de controle positivo e de controle negativo. Será considerado 

como resultado positivo a observação de halo de inibição de crescimento em qualquer grau ao 

redor dos discos de papel. Os diâmetros dos halos de inibição do crescimento bacteriano ao 

redor de cada disco são mensurados em milímetros. Estes são relacionados à sensibilidade da 

amostra bacteriana e à velocidade de difusão do antimicrobiano no ágar. Na prática, os 

resultados do teste de difusão em disco são interpretados comparando o valor do halo de 

inibição com os critérios publicados pelo CLSI. Desta maneira, as amostras bacterianas são 

categorizadas em sensíveis, resistentes ou intermediárias. Analisando espécies de algas 

marinhas Ulva reticulada, Caulerpa occidentalis, Cladophora socialis, Dictyota ciliolata e 

Gracilaria dendroides, quanto ao potencial antibacteriano, revelaram que quatro extratos algais 

preparados em etanol e clorofórmio tiveram seus princípios ativos capazes de inibir o 

crescimento de bactérias patogênicas, principalmente o de Escherichia coli. (AL-SAIF et al., 

2014). A atividade antibacteriana dos extratos de algas depende da espécie como extratos da 

macroalga vermelha Ceramium rubrum e das pardas Sargassum vulgare, S. fusiforme e Padina 
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pavonia, obtidos com diferentes solventes, demonstraram num estudo (SHAFAY, ALI e EL- 

SHEEKH, 2016). 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 200 PALAVRAS) 

 
Através dos extratos etanoicos a 50%, 100% e aquoso a 1mg/mL da macroalga 

Gracilaria caudata foram obtidos os biopolímeros desejados para este estudo, faz necessário 

desafiar os compostos obtidos frente a técnica de difusão em disco. A metodologia desenvolvida 

seguirá as normatizações do documento de referência M7 – A6 (CLSI, 2003) e a interpretação 

da categoria de sensibilidade de acordo com os critérios estabelecidos no documento do M100 

– S18 (CLSI, 2008). 
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1IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde (Saúde Coletiva). 

RESUMO 

O calor é a energia transferida por uma diferença de temperatura entre corpos diferentes 

ou distintas regiões de um mesmo corpo. No ambiente de trabalho, o calor é a resultante da 

soma de duas quantidades de energia: a transferida do ambiente para o trabalhador e a produzida 

pelo próprio organismo do trabalhador. O excedente de calor, não dissipado pelo organismo, 

pode trazer algumas consequências ao corpo humano. Assim, este trabalho tem como objetivo, 

avaliar se os Porteiros do Campus Nata-Central (CNAT) do IFRN, estão expostos a uma 

sobrecarga térmica durante a sua jornada diária. Dessa forma, utilizou-se para a avaliação 

quantitativa da exposição ocupacional ao calor o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 

(IBUTG). Foi utilizado um conjunto não convencional (eletrônico) denominado Medidor de 

Stress Térmico, modelo TGD-200, fabricado pela Instrutherm. As medições foram realizadas 

no dia 07 de dezembro de 2018, nas três portarias do CNAT, que estavam funcionando 

regularmente. Baseado nas avaliações quantitativas realizadas e na taxa metabólica atribuída 

para as atividades realizadas, conclui-se que as atividades executadas em uma das três portarias 

do CNAT provocam sobrecarga térmica pelo calor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Porteiro. Calor. Transtornos de Estresse por Calor. Higiene 

Ocupacional. 
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ABSTRACT 

Heat is the energy transferred by a temperature difference between different bodies or 

different regions of the same body. In the work environment, heat is the result of the sum of 

two amounts of energy: that which is transferred from the environment to the worker and that 

produced by the worker's own body. Excess heat, not dissipated by the body, can have some 

consequences for the human body. Thus, this paper aims to evaluate if IFRN Campus Nata-

Central (CNAT) Porters are exposed to thermal overload during their daily journey. Thus, for 

the quantitative assessment of occupational exposure to heat, the Wet Bulb Globe Temperature 

(WBGT). We used an unconventional (electronic) assembly called Medidor de Stress Térmico, 

model TGD-200, manufactured by Instrutherm. Measurements were performed on December 

7, 2018, at the three CNAT ordinances, which were operating regularly. Based on the 

quantitative evaluations performed and the metabolic rate attributed to the activities performed, 

it is concluded that the activities performed in one of the three CNAT ordinances cause thermal 

overload by heat. 

 

KEYWORDS: Porter. Hot Temperature. Heat Stress Disorders. Industrial Hygiene. 

1 INTRODUÇÃO 

O calor é uma energia em trânsito provocado por uma diferença de temperatura 

entre duas regiões de um mesmo corpo ou entre corpos diferentes, saindo dos lugares de 

temperatura mais alta para os de temperatura mais baixa (COUTINHO, 2005). 

Na realização da avaliação à sobrecarga térmica pelo calor é necessário quantificar 

os fatores ambientais que se encontram diretamente ligados à temperatura do núcleo do 

corpo do indivíduo exposto a carga térmica. Para isso, deve-se utilizar índices que 

relacionam as variáveis que influenciam nas trocas térmicas entre o indivíduo e o meio 

(SALIBA, 2016). 
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No Brasil, o índice regulamentado pelo governo para avaliações da exposição à 

sobrecarga térmica pelo calor é o Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo 

(IBUTG). O IBUTG leva em consideração a temperatura do ar, a humidade e velocidade 

do ar, a carga radiante (infravermelho) e o esforço realizado pelo ser humano para 

desempenhar determinada atividade (FUNDACENTRO, 2017). 

Os diversos campi do Instituto Federal de educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN) possuem profissionais (Porteiros) terceirizados que controlam o 

acesso de pedestres e veículos ao interior de cada campus. Tal medida se faz necessária 

para a manutenção da segurança da comunidade acadêmica. 

Dessa forma, os Porteiros ficam toda a sua jornada nas portarias abordando 

veículos e pedestres. Durante essas abordagens, os Porteiros podem se expor a 

temperaturas relativamente elevadas devido a exposição direta ao sol. A exposição 

demasiada ao calor pode provocar efeitos aos Porteiros expostos, como desidratação, 

câimbras e exaustão (SALIBA, 2016). 

Foram realizadas pesquisas sobre o tema nos portais LILACS e BVS utilizando 

os descritores “porteiro” e “sobrecarga térmica”, e não foram encontrados resultados para 

tais descritores. 

Esta pesquisa foi realizada nas três portarias do Campus Natal-Central (CNAT) 

do IFRN. O público avaliado foram os Porteiros que estavam controlando o acesso de 

veículos e pedestres ao CNAT. 

O objetivo geral desta pesquisa foi avaliar se os Porteiros estão expostos a uma 

sobrecarga térmica de calor ao desempenharem as suas atividades nas três portarias do 

CNAT-IFRN, que possam acarretar danos à sua saúde. Os objetivos específicos foram: 

realizar o reconhecimento do agente físico calor a que os Porteiros estão expostos ao 

realizarem a atividade de controle de acesso; avaliar quantitativamente a exposição ao 

calor desses Porteiros e; identificar as medidas tomadas pela instituição para eliminar ou 

reduzir os efeitos da sobrecarga térmica ao calor dos Porteiros. 

A metodologia utilizada para avaliação da sobrecarga térmica ao calor se deu 

através do Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) normatizada pela 
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Norma de Higiene Ocupacional N.º 06 (NHO-06), Procedimento Técnico, intitulada 

“Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor”, publicada pela Fundação Jorge Duprat 

Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho (FUNDACENTRO). 

Os resultados encontrados demonstram que algumas das temperaturas aferidas 

estão acima do Limite de Tolerância (LT) estabelecidos pela norma utilizada. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A sobrecarga térmica no organismo humano é resultante de duas parcelas de carga 

térmica: Uma carga externa (ambiental) e outra interna (metabólica). A carga externa é 

resultante das trocas térmicas com o ambiente e a carga metabólica é resultante da 

atividade física que exerce o trabalhador (SESI, 2007). 

A carga interna é representada pelo metabolismo, que é tido como a taxa de 

energia liberada para a reação química entre o oxigênio e o alimento, a qual é proporcional 

ao esforço realizado   pelos   músculos.   Em repouso, o   metabolismo é denominado 

metabolismo basal que é a energia gasta pelo homem para manter o funcionamento dos 

órgãos e a temperatura corporal normal.  No homem seu valor é 44 W/m² e na mulher é 

de 41 W/m² (COUTINHO, 2005). 

A carga externa é composta pelos processos de condução, convecção, radiação e 

evaporação. 

A condução consiste na troca térmica entre dois corpos em contato, de 

temperaturas diferentes, ou que ocorre dentro de um corpo cujas extremidades encontram-

se a temperaturas diferentes. Para o trabalhador, essas trocas são muito pequenas, 

geralmente por contato do corpo com ferramentas e superfícies aquecidas (SESI, 2007). 

Na convecção a troca térmica é realizada geralmente entre um corpo e um fluido, 

ocorrendo a movimentação do último por diferença de densidade provocada pelo aumento 

da temperatura. Para o trabalhador, essa troca ocorre com o ar à sua volta (SESI, 2007). 

No processo de radiação tem-se que todos corpos aquecidos emitem radiação 

infravermelha, que é o chamado “calor radiante”. Assim como emitem, também recebem, 
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havendo o que se chama de troca líquida radiante. O infravermelho, sendo uma radiação 

eletromagnética não ionizante, não necessita de um meio físico para se propagar. O ar é 

praticamente transparente à radiação infravermelha. As trocas por radiação entre o 

trabalhador e seu entorno, quando há fontes radiantes severas, serão as preponderantes no 

balanço térmico e podem corresponder a 60% ou mais das trocas totais (SESI, 2007). 

Como uma forma de controle do calor no organismo humano, tem-se a evaporação 

do suor. A evaporação é a mudança de fase de um líquido para vapor, ao receber calor. O 

suor recebe calor da pele, evaporando e aliviando o trabalhador. O mecanismo da 

evaporação pode ser o único meio de perda de calor para o ambiente, na indústria. Porém, 

a quantidade de água que já está no ar é um limitante para a evaporação do suor; ou seja, 

quando a umidade relativa do ambiente é de 100%, não é possível evaporar o suor, e a 

situação pode ficar crítica (SESI, 2007). 

2.1 Efeitos da exposição excessiva ao calor 

Conforme Saliba (2016), quando o calor cedido pelo organismo ao meio ambiente 

é inferior ao recebido ou produzido pelo metabolismo, o organismo tende a aumentar sua 

temperatura. Para evitar esta hipertermia (aumento da temperatura interna do corpo), o 

organismo reage para manter a temperatura do núcleo do corpo estável. As principais 

reações do organismo são a vasodilatação periférica e a ativação das glândulas 

sudoríparas (sudorese). Caso a vasodilatação periférica e a sudorese não sejam suficientes 

para manter a temperatura do corpo em torno de 37 °C, haverá consequências para o 

organismo, que podem se manifestar das seguintes formas: 

a) Exaustão do calor: com a dilatação dos vasos sanguíneos em resposta ao calor 

há uma insuficiência do suprimento de sangue do córtex cerebral, resultando em queda 

da pressão arterial (SALIBA, 2016). 

b) Desidratação: a desidratação provoca, principalmente, a redução do volume de 

sangue que promove a exaustão do calor. Em casos extremos produz distúrbios na função 

celular, provocando até a deterioração do organismo, insuficiência muscular, redução da 

secreção (especialmente das glândulas salivares) e perda de apetite (SALIBA 2016). 
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c) Câimbras de calor: na sudorese há perda de água e sais minerais, principalmente 

cloreto de sódio. A câimbra, por causa do calor, aparece após sudorese intensa como 

resultado do trabalho físico prolongado. Trata-se de dores agudas nas extremidades e 

músculos abdominais, embora quase não aumenta a temperatura corporal. Afeta, 

principalmente, os trabalhadores não climatizados (SALIBA 2016). 

d) Edema de calor: em pessoas não climatizadas expostas a um ambiente quente, 

pode aparecer edema leve, tais como inchaço das mãos e dos pés. Os sintomas 

desaparecem em poucas horas, quando as pessoas se afastam para um local fresco 

(SALIBA 2016). 

e) Choque térmico: ocorre quando a temperatura do núcleo do corpo atinge 

determinado nível, colocando em risco algum tecido vital que permanece em contínuo 

funcionamento. É por causa de um distúrbio no mecanismo termorregulador que se torna 

impossível manter um adequado equilíbrio entre o indivíduo e o meio (SALIBA 2016). 

f) Exaustão por calor: é um transtorno muito comum provocado pelo calor. 

Resulta da desidratação grave devido à perda de muito suor. É típico em pessoas jovens 

e saudáveis que realizam esforço físico prolongado (esgotamento induzido pelo estresse 

de calor). Essa enfermidade é causada pela deficiência circulatória e pela diminuição de 

água e sal no organismo (SALIBA, 2016). 

2.2 Índice de Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG) 

Para Saliba (2016), o Índice de Temperatura de Bulbo Úmido Termômetro de 

Globo (IBUTG) foi desenvolvido inicialmente como um método simples para avaliar a 

sobrecarga térmica em contingentes militares. Também permite o cálculo de períodos 

adequados de trabalho-descanso, no caso em que o índice ultrapasse os limites 

estabelecidos. 
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O valor de IBUTG obtido in loco e a taxa metabólica1 estimada para cada 

atividade desenvolvida são comparados aos limites de exposição estabelecidos pela 

norma técnica específica (COUTINHO, 2005). 

O IBUTG leva em consideração todos os fatores ambientais e fisiológicos do 

equilíbrio homeotérmico e atualmente também é utilizado pela American Conference of 

Governamental Industrial Hygienists (ACGIH) e pelo National Institute for 

Occupacational Safety and Health (NIOSH) para avaliação da sobrecarga térmica pelo 

calor (COUTINHO, 2005). 

A NHO-06 estabelece que a exposição ao calor deve ser avaliada através do Índice 

de Bulbo Úmido Termômetro de Globo - IBUTG definido pelas equações que se seguem: 

• Ambientes sem carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,3 tg 

• Ambientes com carga solar: IBUTG = 0,7 tbn + 0,2 tg + 0,1 tbs 

Onde: 

Tbn = temperatura de bulbo úmido natural; 

Tg = temperatura de globo; 

Tbs = temperatura de bulbo seco. 

De acordo com Budd (2008 apud MARÇAL, 2016), a principal limitação do 

IBUTG é que o mesmo é sensível a ambientes onde a evaporação do suor é prejudicada 

(pela alta umidade ou pela baixa circulação do ar) do que em ambiente onde a evaporação 

é fácil. A interpretação dos níveis observados pelo IBUTG requer uma avaliação 

cuidadosa da atividade das pessoas, tipo de roupas e muitos fatores. Além disso, a 

precisão do IBUTG pode ser prejudicada por erros de medição e com procedimentos da 

calibração insatisfatório. 

 
1 Taxa metabólica (M) é a quantidade de energia por unidade de tempo produzida no 

interior do corpo humano que leva em consideração a atividade física exercida, tendo como 

unidade o Watt (W) (FUNDACENTRO, 2017, p. 13). 
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Devido a essas limitações, o IBUTG pode fornecer apenas um guia geral para a 

probabilidade de efeitos adversos do calor (BUDD, 2008 apud MARÇAL, 2016). 

2.3 Instrumental utilizado para quantificação do IBUTG 

Originalmente, o IBUTG foi desenvolvido para a o uso de dispositivos de medição 

que utilizam termômetros de mercúrio, conforme a NHO-06 (FUNDACENTRO, 2017). 

Porém, a própria NHO-06 (FUNDACENTRO, 2017) afirma que o IBUTG pode 

ser determinado utilizando-se dispositivos eletrônicos, desde que apresentem resultados 

equivalentes aos obtidos com a utilização do conjunto convencional. 

Para que o instrumento eletrônico atenda a NHO-06 (FUNDACENTRO, 2017), é 

necessário que o mesmo possua as seguintes características: 

• Termômetro do globo (Tg): deve possuir uma esfera oca de cobre de 

aproximadamente 1 mm de espessura e com diâmetro de 152,4 mm, pintada 

externamente de preto fosco. 

• Termômetro de bulbo úmido natural (Tbn): deve possuir um sensor de 

temperatura revestido com um pavio tubular branco, confeccionado em tecido 

com alto poder de absorção de água, mantido úmido com água destilada, por 

capilaridade; e um reservatório de água com volume de água destilada 

suficiente para manter o pavio úmido por capilaridade durante todo o período 

de medição. 

• Termômetro de bulbo seco (Tbs): deve possuir um sensor de temperatura com 

amplitude mínima de medição de +10,0 °C a +100,0 °C. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho se baseia em uma pesquisa de abordagem quantitativa, com a 

participação dos Porteiros do Campus Natal-Central (CNAT) do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), no qual executam a 

atividade de controle do acesso de veículos e pedestres ao CNAT. 
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Para a abordagem quantitativa, foi utilizado o Índice de Bulbo Úmido Termômetro 

de Globo (IBUTG) na realização das medições. O equipamento utilizado foi um conjunto 

não convencional (eletrônico) denominado Medidor de Stress Térmico, modelo TGD-

200, fabricado pela Instrutherm. 

O conjunto não convencional utilizado foi calibrado conforme as instruções 

estabelecidas pelo fabricante. É permitida a utilização de equipamentos eletrônicos para 

a determinação do IBUTG, ou outros dispositivos para a medição das temperaturas de 

globo, de bulbo úmido natural e de bulbo seco, desde que, para quaisquer condições de 

trabalho avaliadas, apresentem resultados equivalentes aos que seriam obtidos com a 

utilização do conjunto convencional (FUNDACENTRO, 2017). 

A metodologia empregada para a avaliação da sobrecarga térmica ao calor foi 

àquela estabelecida pela Norma de Higiene Ocupacional N.º 06 (NHO-06), Procedimento 

Técnico, intitulada “Avaliação da Exposição Ocupacional ao Calor” (FUNDACENTRO, 

2017). 

A avaliação da sobrecarga térmica ao calor foi realizada nos Porteiros durante sua 

jornada laboral nas três portarias do CNAT, que são caracterizadas como ambientes 

interno e externos, podendo haver ou não a presença de carga solar direta. 

Foi adotado um intervalo de 10 minutos entre cada medição com o intuito de 

abranger as diversas situações térmicas. Todos os dados referentes as temperaturas e 

atividades desenvolvidas foram registrados em formulário de específico. Os objetivos das 

medições ambientais foram devidamente explicitados para os Porteiros, onde obteve-se a 

concordância de todos. 

Durante as medições, cada portaria foi inspecionada e seus respectivos Porteiros 

foram indagados sobre a existência de medidas de controle de caráter coletivo ou 

individual para eliminar ou reduzir os efeitos da sobrecarga térmica ao calor. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As avaliações foram realizadas no dia 07 de dezembro de 2018 nas três portarias 

do CNAT. Para um melhor entendimento, as três portarias foram identificadas como: 
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Portaria de Pedestres Frontal – P01, com acesso pela Avenida Senador Salgado Filho; 

Portaria de Carros Frontal – P02, também com acesso pela Avenida Senador Salgado 

Filho; e Portaria de pedestres Lateral – P03 com acesso pela Avenida Bernardo Vieira. 

As medições iniciaram as 09:35 e finalizaram as 15:10 do mesmo dia, com um 

intervalo de 10 minutos entre os seus registros. O objetivo das medições perdurarem pela 

maior parte do turno da manhã e pelo turno da tarde é para encontrar a hora mais crítica 

da exposição do trabalhador ao calor, conforme preconiza a NHO-06 (FUNDACENTRO, 

2017). 

Os conjuntos eletrônicos utilizados nas medições foram posicionados o mais 

próximo possível dos trabalhadores, na altura da região do corpo mais atingida pela carga 

térmica, conforme exigência da NHO-06 (FUNDACENTRO, 2017). 

Para estipular as taxas metabólicas em cada atividade (M) desenvolvida pelos 

Porteiros foi utilizado o Quadro 1, enquanto que pela Tabela 2 foram estipulados a Taxa 

Metabólica Média Ponderada (M̅) e seu respectivo Índice de Bulbo Úmido Termômetro 

de Globo Médio Ponderado Máximo (𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂), tanto o Quadro I como a Tabela 2 

estão contidos no NHO-06 (FUNDACENTRO, 2017). 

As tabelas 1, 2 e 3 mostram os resultados das medições de IBUTG, seus horários 

de registro e a atividade desenvolvida pelo Porteiro no momento do registro. Após cada 

tabela, tem-se a análise da referida exposição. 

Tabela 1 – Portaria de Pedestres Frontal (P01). 

Horário da 

Medição 
Descrição da Atividade 

IBUTG 

(°C) 

09:45 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,1 

09:55 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,4 

10:05 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,3 

10:15 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,6 

10:25 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,7 

10:35 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,6 

10:45 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,9 

10:55 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,7 

11:05 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,8 

11:15 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,8 
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11:25 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,5 

11:35 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,8 

11:45 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,7 

11:55 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,1 

12:05 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,4 

12:15 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,7 

12:25 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,9 

12:35 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,0 

12:45 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,8 

12:55 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,9 

13:05 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,8 

13:15 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,7 

13:25 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,2 

13:35 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,1 

13:45 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,1 

13:55 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,1 

14:05 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,9 

14:15 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,0 

14:25 Liberando a entrada de pedestres, em pé 27,1 

14:35 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,8 

14:45 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,9 

14:55 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,9 

15:05 Liberando a entrada de pedestres, em pé 26,7 

Observando a Tabela 1, tem-se que os 60 minutos corridos de exposição que 

correspondam à condição de sobrecarga térmica mais desfavorável para o Porteiro, 

ocorreu das 13:25 às 14:25, resultando em um IBUTG̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ de 27,07 ºC. 

Estipulado uma M̅ de 252 W para as atividades desenvolvidas pelo Porteiro na 

P01, conforme a NHO-06 tem-se um 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 de 29,0 ºC para um trabalhador 

aclimatizado2, dessa forma, tem-se que o limite de exposição não foi ultrapassado durante 

as medições. 

Tabela 2 – Portaria de Carros Frontal (P02) 

Horário de 

Medição 
Descrição da Atividade 

IBUTG 

(°C) 

09:50 Liberando a entrada de carro e dando informações 18,7 

 
2 Adaptação fisiológica decorrente de exposições sucessivas e graduais ao calor que visa 

reduzir a sobrecarga fisiológica causada pelo estresse térmico (FUNDACENTRO, 2017, p. 12). 
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10:00 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,1 

10:10 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,2 

10:20 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,0 

10:30 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,4 

10:40 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,2 

10:50 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,4 

11:00 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,3 

11:10 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,5 

11:20 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,4 

11:30 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,4 

11:40 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,1 

11:50 Liberando a entrada de carro e dando informações 19,5 

12:00 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,2 

12:10 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,2 

12:20 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,5 

12:30 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,9 

12:40 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,4 

12:50 Liberando a entrada de carro e dando informações 28,0 

13:00 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,7 

13:10 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,7 

13:20 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,5 

13:30 Liberando a entrada de carro e dando informações 28,0 

13:40 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,7 

13:50 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,7 

14:00 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,4 

14:10 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,1 

14:20 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,4 

14:30 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,3 

14:40 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,3 

14:50 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,4 

15:00 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,2 

15:10 Liberando a entrada de carro e dando informações 27,1 

Para a Tabela 2, tem-se que os 60 minutos corridos de exposição que 

correspondam à condição de sobrecarga térmica mais desfavorável para o Porteiro, 

ocorreu das 12:50 às 13:50, resultando em um IBUTG̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ de 27,75 ºC. 

Também foi estipulado uma M̅ de 252 W para as atividades desenvolvidas pelo 

Porteiro na P02, onde conforme a NHO-06 tem-se um 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 de 29,0 ºC para um 
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trabalhador aclimatizado, dessa forma, tem-se que o limite de exposição não foi 

ultrapassado durante as medições. 

Tabela 3 – Portaria de Pedestres Lateral (P03) 

Horário de 

Medição 
Descrição da Atividade 

IBUTG 

(°C) 

09:36 Trabalhador liberando entrada, em pé (Interno) 27,8 

09:46 Trabalhador liberando entrada, em pé (Interno) 27,8 

09:47 Foi para calçada - 

09:57 Período de Estabilização - 

10:10 Trabalhador liberando entrada, em pé (Externo) 30,0 

10:11 Retorna para guarita e senta (Interno) - 

10:20 Período de Estabilização - 

10:30 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,0 

10:40 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 27,8 

10:40 Foi ao portão para liberar o carro - 

10:50 Período de Estabilização - 

11:00 Trabalhador liberando entrada, em pé (Externo) 32,1 

11:09 Retorna para guarita e senta (Interno) - 

11:20 Período de Estabilização - 

11:30 Trabalhador liberando entrada, em pé (Interno) 28,2 

11:40 Trabalhador liberando entrada, em pé (Interno) 28,5 

11:50 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 27,8 

12:00 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 29,1 

12:11 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,2 

12:21 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,2 

12:31 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,1 

12:41 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,3 

12:51 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,0 

13:01 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 27,8 

13:11 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,2 

13:21 Trabalhador liberando entrada, em pé (Interno) 28,1 

13:22 Foi ao portão para liberar o carro - 

13:32 Período de Estabilização - 

13:47 Trabalhador liberando entrada em pé (Externo) 32,9 

13:46 Retorna para guarita e fica sentado (Interno) - 

13:56 Período de Estabilização - 

14:06 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 27,9 

14:18 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,1 

14:28 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,3 

14:38 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,0 
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14:48 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,2 

14:58 Trabalhador liberando entrada, sentado (Interno) 28,1 

Para a Tabela 3, tem-se que os 60 minutos corridos de exposição que 

correspondam à condição de sobrecarga térmica mais desfavorável para o Porteiro, 

ocorreu das 11:00 às 12:00, resultando em um IBUTG̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ de 29,63 ºC. 

Também foi estipulado uma M̅ de 252 W para as atividades desenvolvidas pelo 

Porteiro na P03, onde conforme a NHO-06 tem-se um 𝐼𝐵𝑈𝑇𝐺̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
𝑀Á𝑋𝐼𝑀𝑂 de 29,0 ºC para um 

trabalhador aclimatizado, dessa forma, tem-se que o limite de exposição foi ultrapassado 

durante as medições. 

Não foram registradas durante as medições nenhuma medida de controle em 

caráter coletivo ou individual para eliminar ou reduzir os efeitos da sobrecarga térmica 

ao calor, nas três portarias inspecionadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo geral deste trabalho foi avaliar se os Porteiros estão expostos a uma 

sobrecarga térmica de calor que possam acarretar danos à sua saúde, ao desempenhar as 

suas atividades nas portarias do Campus Natal-Central (CNAT) do IFRN. Desta forma, 

foi realizada uma avaliação quantitativa da sobrecarga térmica por meio do Índice de 

Bulbo Úmido Termômetro de Globo (IBUTG). 

A avaliação da exposição ao calor foi realizada nas três portarias do CNAT, onde 

nas atividades desenvolvidas em uma delas (P03) há presença de carga solar. 

Durante as medições in loco, não foram observadas a implementação de alguma 

medida de controle para minimizar a exposição dos Porteiros ao calor e seus possíveis 

efeitos, como pausas para reposição de líquidos e sais minerais perdidos pelo processo de 

sudorese no momento da realização da atividade. 

Desta forma, baseado nas avaliações quantitativas realizadas, pode-se concluir 

que as atividades executadas pelos Porteiros na P01 e P02 não provocam uma sobrecarga 

térmica pelo calor, porém, as atividades executadas pelo Porteiro na P03 podem provocar 

uma sobrecarga térmica pelo calor. 
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Para trabalhos futuros, sugere-se aumentar a quantidade de medições realizadas e 

considerar quantitativamente o efeito da vestimenta utilizada pelos Porteiros avaliados. 
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A RELAÇÃO DO ESTRESSE COM O TRABALHO DA POLÍCIA MILITAR. 
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Josecler Batista Dantas4 e Ramon Evangelista dos Anjos Paiva5. 
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CIÊNCIAS DA SAÚDE: SAÚDE COLETIVA. 

RESUMO 

O estresse constante nas atividades de todas as profissões não é encarado como uma doença 

propriamente dita, porém pode-se tornar um fator desencadeante para o desenvolvimento de inúmeras 

doenças. Considerada uma das profissões que mais sofre de estresse, a profissão de policial militar é 

uma atividade de alto risco, que no dia a dia do seu serviço enfrenta violência, brutalidade e a morte, 

trazendo forte tensão e risco. Uma vez que o estresse crônico é responsável por interferir 

negativamente na saúde e no desempenho profissional do trabalhador, o presente estudo procura 

analisar, mesmo que de forma subjetiva, aspectos importantes sobre o estresse de policiais militares 

em consequência do exercício de sua profissão. O trabalho conta com um breve comentário sobre o 

histórico da saúde e segurança do trabalho no Brasil, e o estresse no trabalho, ao passo que mostra 

dados referentes ao percentual de estresse dos policiais militares nas regiões do país e apresenta os 

fatores que provocam o adoecimento físico e psíquico do trabalhador. A metodologia consistiu em 

pesquisa bibliográfica realizada a partir de artigos acadêmicos relacionados com as características e 

as consequências que essa doença causa no ambiente laboral de trabalho dessa classe de 

trabalhadores. 

PALAVRAS-CHAVE: Estresse. Qualidade de vida. Saúde mental. Polícia militar. Profissão 

ABSTRACT 

Stress in the activities of all professions is not seen as a disease per se, but it can become a trigger for 

the development of new diseases. Considered one of the professions that suffer most from stress, a 

military police profession is a high risk activity that does not present a day of its role in violence, 

brutality and death, bringing strong tension and risk. Since stress is responsible for interfering 

negatively in the health and the professional performance of the worker, the present study tries to be 

analyzed, even if it is in a subjective way, what is important for the stress of military police officers 

as a consequence of the exercise of their profession. The work counts with a brief evaluation on the 

history of health and safety of work in Brazil, the stress in the work that shows the risk factors related 

to the use of and psychic of the worker. The methodology consisted of a bibliographical research 

based on academic articles related to the characteristics and consequences that gravity causes in the 

working environment of this class of workers. 

KEYWORDS: Stress. Quality of life. Mental health. Military police. Profession.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os estudos sobre o estresse vêm ganhando bastante destaque nos âmbitos acadêmico e 

social, por causa da sua incidência e prevalência em várias áreas de atuação profissional, 

podendo tornar um grave problema, sobretudo em profissões que envolvem risco de vida, como 

é o caso dos policiais militares (SADIR et al., 2010; OLIVEIRA; BARDAGI, 2008).  

Um dos mecanismos que mais afeta a saúde mental é o estresse. O estresse é considerado 

um estado de tensão que rompe o equilíbrio interno do organismo. Os estressores negativos 

consistem em eventos que podem prejudicar a saúde e podem ser identificados pelo nível de 

ansiedade gerada pelo indivíduo (LIPP, 2004; FARNÉ, 2003). 

As reações decorrentes do estresse acontecem quando a pessoa perde a capacidade de 

se adaptar ao trabalho que exerce devido às situações e às sobrecargas emocionais nos âmbitos 

afetivo, familiar, profissional e/ou social (LIMA, 1993). 

Tanto reações físicas quanto reações emocionais podem se manifestar em decorrência 

do estresse. Em relação às reações físicas, pode-se citar aumento da sudorese, tensão muscular, 

taquicardia, hiperatividade, náuseas, mãos e pés frios, como sinais e sintomas que aparecem 

com maior frequência. Em relação aos sintomas psicológicos, pode ocorrer angústia, insônia, 

tensão, ansiedade, preocupação excessiva, dificuldade de relaxar e de se concentrar, 

irritabilidade, entre outros (LIPP; ROCHA, 1994; CAMELO; ANGERAMI, 2004).  

Para Sadir e colaboradores (2010), o estresse se tornou, entre a classe dos problemas de 

saúde ocupacional, uma preocupação constante pelas graves consequências que pode gerar para 

os indivíduos e sua qualidade de vida. 

Alguns aspectos considerados estressantes podem ser encontrados no âmbito de 

trabalho, como por exemplo, carga horária excessiva, condições físicas inadequadas de 

trabalho, chefia intransigente e autoritária, entre outros (OLIVEIRA; BARDAGI, 2008). Esses 

aspectos supracitados podem ser observados na profissão de policial militar. 

Considerada uma das profissões que mais sofre de estresse, a profissão de policial 

militar é uma atividade de alto risco, já que no dia a dia do seu serviço, essa categoria enfrenta 

violência, a brutalidade e a morte, trazendo forte tensão e risco (COSTA et al., 2007). 

Diante da responsabilidade e a importância dos policiais militares perante a sociedade e 

suas atividades exercidas, essa categoria necessita de um adequado acompanhamento e 
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avaliação relacionados as suas condições de saúde, sobretudo aos aspectos psicossomáticos, já 

que o estresse pode influenciar negativamente a capacidade de trabalho desses indivíduos 

(COSTA et al., 2007). Por conseguinte, visto a grande importância do tema, o presente estudo 

tem por objetivo pesquisar na literatura científica estudos que relacionam o estresse com o 

trabalho do policial militar. 

O interesse para a realização desta investigação surgiu a partir da curiosidade do grupo, 

como também através da realização de um trabalho relacionado ao assunto, feito na disciplina 

de Psicologia do Trabalho do Curso Técnico em Segurança do Trabalho. 

A importância desse estudo se justifica também pela gravidade da presença constante 

do estresse em todas as profissões, em especial a do policial militar. Consequentemente, o 

estudo desse tema é essencial para a compreensão da sua relação com o desempenho laboral e 

a saúde do trabalhador.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O indivíduo encontra no trabalho, independência, reconhecimento e crescimento 

pessoal, porém nesse meio também se pode encontrar alguns estressores (NEVES et al., 2016). 

Perante da grande importância que o trabalho tem na vida dos indivíduos, o estresse no trabalho 

vem tendo crescente destaque diante do impacto negativo que causa à saúde física e mental, à 

capacidade de trabalhar e à qualidade de vida da pessoa (SADIR et al., 2010). 

O estresse não é encarado como uma doença propriamente dita, porém pode-se tornar 

um fator desencadeante para o desenvolvimento de inúmeras doenças, caso a pessoa se sujeite 

continuamente aos agentes estressores, o que pode levar ao estresse crônico, além de causar 

prejuízo para a qualidade de vida e a produtividade do indivíduo (LIPP, 2004; SADIR et al., 

2010). 

 Sadir et al. (2010) relatam que no âmbito do trabalho, as consequências do estresse 

podem acarretar depressão, falta de ânimo, falta de envolvimento com o trabalho, faltas e 

atrasos frequentes. Em decorrência do estresse no trabalho, as pessoas podem enxergar esse 

ambiente como hostil as suas necessidades de realização e até a sua saúde (VIANA et al., 2010). 

Cordeiro, Batista e Oliveira (2019) destacam que fatores como a natureza do serviço 

policial comprometem sua integridade física, visto que esses profissionais são expostos a 
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grandes riscos, horas exaustivas de trabalho, e encontram-se continuamente expostos a 

situações de tensão. Tais situações são fortes indicadores da presença de estresse nessa 

categoria. Para Oliveira e Santos (2010), a atividade profissional dos policiais militares é 

caracterizada por sofrimento e desgaste, já que estes estão em constante contato com o perigo 

e com os aspectos criminais da área onde realizam suas atividades, além de lidar com a morte, 

tanto das vítimas, quanto a dos criminosos, dos colegas de trabalho e do risco de perder sua 

própria vida. Como é possível observar, o estresse atribuído à atividade dos policiais militares, 

interfere negativamente em sua saúde, assim como no desempenho das atividades na segurança 

pública (DANTAS et al., 2010). Dessa forma, é provável que, ao longo dos anos, as condições 

laborais dos policiais possam debilitar a sua saúde, acarretando elevadas taxas de absenteísmo 

– afastamento constante das atividades profissionais (BRAVO; BARBOSA e CALAMITA, 

2019).  

Portanto, o sofrimento humano pode estar associado ao processo laboral, em vista disso, 

é importante compreender as suas causas com o intuito de modificar e reorganizar condições 

mais favoráveis ao processo de trabalho (OLIVEIRA; SANTOS, 2010). Nesse sentido, se faz 

necessário que os médicos procurem saber qual a profissão de seus pacientes para averiguar se 

não será esta que está condicionando o quadro mórbido (NOGUEIRA, 2016). 

 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica. Essa pesquisa, que de acordo 

com Gerhardt e Silveira (2009), é realizada a partir do levantamento de referências teóricas 

previamente analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, páginas de web sites.  

A pesquisa utilizou artigos pesquisados no site de busca científica “Google 

Acadêmico”, utilizando as palavras-chave em português - “polícia”, “polícia militar”, 

“estresse”, “estresse ocupacional”, “trabalho”, como também livros associados ao assunto, com 

o intuito de relacionar o estresse com o trabalho do policial militar. 

Nesse estudo, os critérios de inclusão utilizados foram: os artigos publicados entre o 

período de 2010 a 2019; os artigos estarem disponíveis na língua portuguesa; o artigo completo 

estar disponível online; conter pelo menos uma palavra-chave utilizada nessa pesquisa. Já os 
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critérios de exclusão utilizados se limitaram a artigos que não estivessem relacionados com o 

objetivo da pesquisa e artigos incompletos. A coleta de dados foi feita através da análise dos 10 

artigos científicos selecionados, que atenderam os critérios inclusão/exclusão, no período de 

maio de 2019, que podem ser visualizados na tabela 1. 

As análises de dados foram realizadas de forma descritiva, que como afirmam Reis e 

Reis (2002), a fase inicial do processo de estudo dos dados coletados é a análise descritiva. É 

utilizado métodos de Estatística Descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos 

relevantes de um conjunto de características observadas ou comparar tais características entre 

dois ou mais conjuntos. 

 

Tabela 1: Dados dos artigos selecionados. 

# ANO AUTORES REVISTA AMOSTRA 

1 2010 Dantas et al. Psicologia: Teoria e Prática Amostra (n=38) policiais militares de 

ambos os sexos; 

2 2008 Oliveira e 

Bardagi 

Boletim de Psicologia Amostra (n=75) policiais militares de 

ambos os sexos; 

3 2010 Oliveira e Santos Sociologias Amostra (n=24) policiais militares de 

ambos os sexos; 

4 2012 Couto et al. Revista Psicologia Argumento Amostra (n=325) policiais militares de 

ambos os sexos; 

5 2013 Spuldaro e Nesi Saúde e Meio Ambiente Amostra (n=24) policiais militares do 

sexo masculino; 

6 2013 Barbosa e Silva Revista Brasileira de Cardiologia Amostra (n=112) policiais militares de 

ambos os sexos; 

7 2016 Pinheiro e 

Farikoski 

Revista de Psicologia da IMED Amostra (n=50) policiais militares de 

ambos os sexos; 

8 2016 Neves et al. Revista Interdisciplinar 

Pensamento Científico 

Amostra (n=33) policiais militares de 

ambos os sexos; 

9 2017 Andrade e 

Guimarães 

Revista Laborativa Amostra (n=143) policiais militares de 

ambos os sexos; 

10 2017 Lipp, Costa e 

Nunes. 

Revista Psicologia: Organizações 

e Trabalho 

Amostra (n=1017) policiais militares de 

ambos os sexos; 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Dentre os dez artigos científicos selecionados, foram observados que as pesquisas foram 

realizadas em diferentes regiões do Brasil: 1 na região Norte (NEVES et al., 2016); 2 na região 

Centro-Oeste (ANDRADE; GUIMARÃES, 2017; LIPP; COSTA; NUNES, 2017) 4 na região 

Sul (PINHEIRO; FARIKOSKI, 2016; BARBOSA;  SILVA, 2013; SPULDARO; NESI, 2013; 

OLIVEIRA; BARDAGI, 2008) e 3 na região Sudeste (COUTO et al., 2012; DANTAS et al., 

2010; OLIVEIRA; SANTOS, 2010). 

Quanto aos aspectos sociodemográficos, alguns estudos analisaram a caracterização da 

amostra levando em consideração a faixa etária, gênero e nível de escolaridade, que vão ser 

detalhados a seguir. 

Em um estudo realizado por Andrade e Guimarães (2017), que verificaram a 

repercussão do estresse ocupacional em 143 policiais militares em uma cidade do interior de 

Mato Grosso do Sul, observaram que 93% dos participantes são do sexo masculino; já o nível 

de escolaridade, 37,1% tem o ensino médio completo e 32,2% finalizaram a graduação. Na 

pesquisa descritiva de Neves et al. (2016) realizada no interior de Rondônia, para avaliar a 

sintomatologia de estresse em policiais militares, também verificaram a predominância dos 

participantes do sexo masculino (72,7%-masculino e 27,3%-feminino); no caso da 

escolaridade, 45,5% completaram o ensino médio e 54,5% concluíram o ensino superior. A 

predominância de policiais militares do sexo masculino foi notada também no trabalho de 

Barbosa e Silva (2013), realizado no estado do Rio Grande do Sul, representando 87,50% dos 

112 participantes. De acordo Ferreira, Bonfim e Augusto (2012), apesar de uma contingência 

de maioria do sexo masculino, tem-se visto incorporação recente e crescente do sexo feminino 

na carreira militar. 

No que corresponde a presença de estresse nos indivíduos, o estudo de Lipp, Costa e 

Nunes (2017) que analisaram os níveis de qualidade de vida, de estresse ocupacional em 

policiais militares do estado do Mato Grosso do Sul, encontrou 50,20% dos participantes com 

estresse. Segundo o estudo quantitativo de Spuldaro e Nesi (2013), que avaliaram a ocorrência 

de estresse nos policiais militares no estado de Santa Catarina, 87% apresentaram estresse. Um 

estudo comparativo dos níveis de estresse e comprometimento na carreira de policiais militares 

de Santa Maria do estado do Rio Grande do Sul, feito por Oliveira e Bardagi (2008), 
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constataram que 57,3% dos participantes sofriam com sintomas de estresse. Por sua vez, os 

resultados da pesquisa, que investigou as características da saúde mental do policial militar, 

realizada por Couto et al. (2012), mostram que dos 325 dos participantes, 55,9% apresentaram 

sinais de estresse. Em outra pesquisa, que avaliou o nível de estresse da polícia militar no norte 

do estado do Rio Grande do Sul, a indicação de policiais militares com estresse foi de 39,3% 

(PINHEIRO; FARIKOSKI, 2016). Já no trabalho de Barbosa e Silva (2013), é visto que 93,75% 

dos participantes apresentam estresse. Esses dados são preocupantes, visto que a média nacional 

de porcentual de indivíduos com estresse é de 35% (LIPP, 2016), corroborando assim, com a 

afirmação de Costa e seus colaboradores (2007), que os policiais militares são um dos 

profissionais que mais sofrem de estresse. 

No entanto, o estudo exploratório e de levantamento de dados de Oliveira e Santos 

(2010), realizado no estado de São Paulo, demonstraram que dos 24 policiais militares 

participantes, 25% se sentem estressados, estando abaixo da média brasileira. Nesse mesmo 

estudo, verificaram que 16,7% dos participantes consideravam seu trabalho estressante, sendo 

que 79,1% achavam “às vezes” estressante, enquanto apenas 4,2% não enxergavam seu trabalho 

estressante. No questionário dessa pesquisa, os policiais militares foram indagados se sentiam 

emocionalmente cansado após o dia de trabalho, tendo 33,3% respondido que sempre, 50% 

responderam “às vezes” e 16,7% responderam nunca. 

Em relação aos sintomas físicos e psicológicos decorrentes do estresse, Pinheiro e 

Farikoski (2016) analisaram que dos 50 participantes, 63,6% apresentaram sintomas físicos, 

enquanto 36,4% apresentaram sintomas psicológicos. Esses dados divergem dos encontrados 

por Oliveira e Bardagi (2008), que 34,7% dos policiais militares apresentaram sintomas 

psicológicos, ao passo que, 16% manifestaram sintomas físicos. Também divergem dos 

achados de Neves et al. (2016), onde a prevalência foi dos sintomas psicológicos, representando 

64,7% dos 33 policiais militares participantes, em detrimento dos sintomas físicos (29,4%); 

sendo que esse mesmo estudo verificou que 5,9% apresentaram ambos os sintomas, 

psicológicos e físicos. Spuldaro e Nesi (2013) também observaram que 50% dos 24 

participantes da pesquisa apresentaram sintomas psicológicos, 36% sofreram com sintomas 

físicos e 14% manifestaram ambos os sintomas. 

Quanto aos principais sintomas sofridos pelos policiais militares decorrentes do estresse, 

alguns estudos mostraram que a sensação de desgaste físico constante; tensão muscular; 
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cansaço constante; problema com a memória; tiques e insônia são os sintomas físicos mais 

frequentes. Por sua vez, as manifestações mais frequentes dos sintomas psicológicos foram 

irritabilidade excessiva; pensam/falam constantemente em um só assunto; apresentam apatia, 

depressão ou raiva; ansiedade e angústia e perda do senso de humor (LIPP; COSTA; NUNES, 

2017; SPULDARO; NESI, 2013; COUTO et al., 2012; OLIVEIRA; BARDAGI, 2008). 

Quando se refere as funções exercidas pelos policiais militares, conceitua o setor 

operacional como aquele que os policiais fazem atividades de ronda e realizam ações e 

operações táticas para encontrar situações emergentes na segurança pública e os que atuam no 

setor interno-administrativo são responsáveis pela parte burocrática (PINHEIRO; 

FARIKOSKI, 2016).  

A pesquisa de Neves et al. (2016) constataram a prevalência do estresse naqueles que 

atuam em serviços internos-administrativos (33,3%) em comparação com aqueles que atuam 

na função operacional (18,1%). Esses resultados não corroboram com os encontrados por 

Dantas et al. (2010), que dos 38 policiais militares de uma unidade do batalhão no sul de Minas 

Gerais analisados, 76,5% policiais operacionais apresentaram sintomas de estresse, enquanto 

23,5% do setor interno-administrativo sofreram com sintomas de estresse, que de acordo com 

esse mesmo estudo, indicam que dependendo da atividade desempenhada, pode, de certa forma, 

influenciar na decorrência dos sintomas de estresse. No trabalho de Pinheiro e Farikoski (2016), 

foram observados que 62% dos policiais que exercem atividades no setor operacional 

apresentaram sintomas de estresse e os que atuam na função interna-administrativa representam 

40% com sintomas de estresse. Ainda nesse trabalho, as autoras perceberam que os 

profissionais que trabalham no setor operacional estão mais propensos a situações estressoras 

pelas condições encontradas no dia a dia do seu trabalho. 

É perceptível que a carga de estresse pode influenciar na diminuição de produtividade e 

prejudicar a habilidade de tomada de decisão em momentos críticos dos policiais militares 

(LIPP; COSTA; NUNES, 2017). Diante disso, alguns estudos evidenciaram a importância da 

adoção de medidas de prevenção, tratamento para aqueles que apresentam alto nível de estresse, 

acompanhamento de profissionais habilitados para os policiais militares, com intuito de atenuar 

o estresse e melhorar a qualidade de vida desses profissionais (LIPP; COSTA; NUNES, 2017; 

NEVES et al., 2016; PINHEIRO; FARIKOSKI, 2016; BARBOSA;  SILVA, 2013; 
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SPULDARO; NESI, 2013; COUTO et al., 2012; DANTAS et al., 2010; OLIVEIRA; 

BARDAGI, 2008). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto, o estresse é compreendido como alterações psicofisiológicas, despertadas por 

situações que fogem do controle dos indivíduos. O estresse ocupacional, ou seja, causado no 

ambiente de trabalho ou em decorrência da ocupação, tem levado cada vez mais pessoas ao 

adoecimento, gerando ainda, absenteísmo e improdutividade, e para tanto, deve ser visto com 

atenção.  

Na ocupação militar, devido a fatores como a exposição ao perigo, pressão, 

responsabilidade e sobrecarga de trabalho, existem um alto nível de estresse ou pré-disposição 

ao mesmo, e desta forma, os policiais precisam estar inseridos em programas que auxiliem no 

enfrentamento e manejo do estresse sem maior prejuízo a sua saúde, mental ou física. 

 É necessário diagnosticar fatores internos e externos, implantar programas de 

alimentação saudável, prática de exercícios físicos, orientação em relação à necessidade de 

horas de sono, impedir o excesso de horas extraordinárias ou especiais, encorajar ações que 

possam favorecer o bem-estar biológico, social, físico e mental.  

Para os novos estudos, sugere-se que outras pesquisas referentes ao nível de estresse 

sejam realizadas. Ressalta-se que, novos inventários para mensurar níveis de estresse de acordo 

com tempo de profissão e cargos desempenhados auxiliarão na melhoria destes serviços. Tais 

estudos poderão ser eficientemente implementados por psicólogos, quer tenham a ênfase na 

formação em psicologia do trabalho, organizacional e clínica.  
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ESTRESSE, ANSIEDADE E DEPRESSÃO EM ESTUDANTES DE 

NIVEL SUPERIOR E SUBSEQUENTE DO IFRN 

Maria Juliana Rocha Ribeiro1; Kadydja Karla Nascimento Chagas2 

1,2 IFRN – Natal -  Cidade Alta 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde. 

RESUMO 

A pesquisa teve como objetivo identificar os níveis de estresse, ansiedade e depressão dos 

estudantes dos cursos superiores e subsequentes do IFRN- o Campus Natal Cidade Alta. Dados 

publicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontam que 322 milhões de pessoas 

pelo mundo sofrem de depressão, 18% a mais do que há dez anos. O número representa 4,4% 

da população do planeta. Enquanto estudante do Curso de Educação Física e Gestão Desportiva 

e de Lazer, surgiu o interesse particular em investigar o índice de Estresse, Ansiedade, 

Depressão dentro do ambiente escolar e assim procurar identificar os principais fatores que 

levam os alunos a desenvolver tais transtornos mentais, para que, futuramente possa ser 

desenvolvido um modelo de projeto que contribua para o bem-estar e melhoria na qualidade de 

vida dos alunos. Para isso realizamos uma pesquisa quali-quantitativa com 91 alunos 

devidamente matriculados nos cursos de níveis superior e subsequente, foi aplicado 

questionário de saúde DASS- 21 desenvolvido por Lovibond, P. e  Lovibond, S. (1995), que 

nos permitiu analisar os sintomas associados à ansiedade, depressão e estresse dos estudantes. 

Como referencial teórico utilizamos Lipp, M. (1996), Beck, A.T. (1999), Antunes, A. (2015), 

a partir da análise dos dados podemos perceber que os estudantes dos cursos superiores e 

subsequentes do IFRN- Campus Natal Cidade Alta, apresentam níveis elevados de estresse e 

ansiedade, já quando falamos em depressão os índices são menores, mas com uma enorme 

relevância, pois apenas 28% dos alunos não apresentam nenhum nível de depressão. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ansiedade; Depressão; Estresse; Estudantes; IFRN. 

 

ABSTRACT 

The research aimed to identify stress, anxiety and amnesty in the upper course of the IFRN 

campus - the Christmas City Upper Campus. The data were classified by the World Health 

Organization (WHO) as 322 million people worldwide suffer from depression, 18% more than 

ten years ago. The number represents 4.4% of the planet's population. Physics and Sports and 

Leisure Management, there was a particular interest in investigating the Stress, Anxiety, 

Depression index within the school environment and thus seeking to identify the main factors 
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that lead them to make transportation more complex. project that contributes to the well-being 

and improves the quality of life of students. For the results of a research aiming at improving 

the quality of life, the results were improved and later, and updated according to the quality of 

life. symptoms associated with student anxiety, anxiety and stress. As theoretical reference we 

use Lipp, M. (1996), Beck, A.T. (1999), Antunes, A. (2015), Campus Natal Upper City, seeks 

the rates of stress and anxiety, while we talk about depression rates are lower, but with huge 

relevance, because only 28% of students can not escape the depression level.  

KEYWORDS: Anxiety; Depression; Stress; Students; IFRN. 

1 INTRODUÇÃO 

Os Transtornos comportamentais vêm sendo um assunto discutido na atual 

sociedade, vivemos em um mundo acelerado, onde somos constantemente cobrados e 

expostos a diversos fatores biológicos, psicológicos, socioculturais e ambientais, esses 

talvez sejam principais fatores que podem ocasionar os três males da atual sociedade: 

estresse a ansiedade e a depressão. 

Para a OMS (2017), o total de pessoas com depressão a nível mundial foi 

estimado, em 2015, em mais de 300 milhões registando-se um número quase igual 

sofrendo de algum tipo de perturbação de ansiedade ou estresse. As consequências das 

perturbações mentais comuns em termos de perda de saúde são enormes: a depressão é 

classificada pela OMS como o maior contribuinte da incapacidade para a atividade 

produtiva, registando, em 2015, 7,5% de todos os anos vividos com incapacidade, as 

perturbações de ansiedade estão em 6º lugar, a depressão também é a entidade que mais 

contribui para as mortes por suicídio, que chegam a quase 800 mil por ano. 

A ansiedade pode ser definida como uma sensação de mal-estar interior, de 

apreensão que é acompanhado por um conjunto de manifestações físicas e mentais. De 

acordo com Peregrino (1996), a ansiedade é um estado emocional desconfortável 

caracterizado por uma atitude de espera em relação ao perigo, desestruturação ante o 

perigo, com sensação de estar desprotegido e com medos constantes . Esse autor descreve 

a ansiedade como um medo sem objetivo, uma situação ou uma imagem mental – e o 

indivíduo que a experimenta sabe que não se trata de uma ameaça objetiva. 
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O estresse é uma reação muito forte do organismo quando o indivíduo enfrenta 

qualquer tipo de evento seja ele bom ou mau e que altera a vida desse sujeito seu equilíbrio 

interno. Segundo Selye (1956, p.2) podemos classificar o estresse como o “esforço de 

adaptação do organismo para enfrentar situações que considere ameaçadoras a sua vida. 

A depressão é um transtorno mental comum que se apresenta com humor deprimido, 

perca de interesse ou prazer, sentimento de culpa e baixa autoestima, distúrbios do sono 

ou apetite, por falta de energia e concentração. Segundo Siqueira (2007) a depressão surge 

quando o sujeito se acovarda frente ao seu desejo, inibido assim as suas vontades. O 

convívio com esses transtornos mentais pode levar o sujeito a níveis elevados de 

perturbações podendo ocasionar e situações mais extremas o suicídio.  

Compreende-se neste estudo a relevância de analisar as características dos 

sintomas de ansiedade, estresse e depressão entre os estudantes, no intuito de auxiliar a 

instituição de ensino a lidar com diferentes padrões sentimentos e subsidiar o desenvolver 

de estratégias específicas para elaboração de projetos, e deste modo contribuir para o 

sucesso escolar dos alunos e assim capacitando professores para trabalhar com estratégias 

metodológicas que atendam ao bom trato desses transtornos, tendo em vista e 

identificação dos níveis de estresse, ansiedade e depressão deveremos apresentar / propor 

a elaboração de projeto que contribua na qualidade de vida desses alunos no IFRN – 

campus Cidade Alta. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Padrões De Comportamento: Estresse, Ansiedade E Depressão 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), há 322 milhões de pessoas 

estão vivendo com transtorno mental no mundo, O novo relatório global mostra ainda que 

a depressão atinge 5,8% da população brasileira (11.548.577). Já distúrbios relacionados 

à ansiedade afetam 9,3% (18.657.943) das pessoas que vivem no Brasil. Cerca de 800 mil 

pessoas morrem por suicídio a cada ano - sendo a segunda principal causa de morte entre 

pessoas com idade de 15 a 29 anos. A ansiedade a depressão e o estresse já podem ser 

assim considerados as doenças do século.  
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O estresse é uma resposta do organismo (física ou mental) a um evento de esforço 

extremo ou importante, geralmente quando se sente ameaçado ou sob pressão. Essa 

resposta libera uma série de reações químicas no seu organismo, o que provoca reações 

fisiológicas.O organismo passa por diversos tipos de alterações durante nosso dia a dia; 

isso acontece sempre que o cérebro entende alguma atividade como ameaçadora ou que 

cause pressão, denominada Síndrome Geral de Adaptação ao Estresse. Segundo Lipp 

(1996, p.9), o estresse pode ter origem em fontes externas e internas: 

O estresse pode ter origem em fontes externas e internas: as fontes internas 

estão relacionadas com a maneira de ser do indivíduo, tipo de personalidade e 

seu modo típico de reagir à vida. Muitas vezes, não é o acontecimento em si 

que se torna estressante, mas a maneira como é interpretado pela pessoa. Os 
estressores externos podem estar relacionados com as exigências do dia-a-dia 

do indivíduo como os problemas de trabalho, familiares, sociais, morte ou 

doenças de um filho, perda de uma posição na empresa, não concessão de um 

objetivo de trabalho, perda de dinheiro ou dificuldades econômicas, notícias 

ameaçadoras, assaltos e violências das grandes cidades, entre outros. Muito 

frequentemente, o estresse ocorre em função dos diversos tipos de cargos, de 

ocupação que a pessoa exerce. (LIPP, 1996, p.09) 

 

Esses fatores podem vir associados de diversos sentimentos que posteriormente 

podem acarretar outros transtornos mentais como a ansiedade e a depressão. Segundo 

Merrel (2008) A ansiedade é um sentimento de preocupação que pode ser uma resposta 

normal ao estresse, em algumas vezes esse sentimento chega a ser incontrolável causando 

transtornos a saúde do indivíduo. Stuart (1993) divide a ansiedade em duas dimensões a 

ansiedade normal que é algo subjetivo e comum no dia - a – dia do indivíduo, e a 

ansiedade patológica, que é sentida como doloroso e se instala de uma forma bloqueando 

pensamentos e comportamentos que certamente irão influenciar no estado de saúde e 

gerar outros tipos de transtornos como a depressão que é considerada uma doença mental 

que tem como característica a tristeza mais marcada, a perca de interesse por atividades 

habituais e o cansaço constante que se prolongam por mais de duas semanas consecutivas.   

A ansiedade pode ser considerada como um estado emocional que tanto inclui 

componentes psicológicos como fisiológicos, que contribuem para o espetro 

normal da experiência humana. Por um lado, é considerada como uma reação 

natural e essencial para a autopreservação, permitindo a adaptação do 

organismo às situações de perigo. Por outro, se for excessiva pode trazer 

repercussões negativas para o sujeito, pois em vez de contribuir para o 

confronto da situação que causa ansiedade, limita ou impossibilita a sua 

capacidade de adaptação. Desta forma, a ansiedade não é uma coisa má, o 
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problema é quando existe um desequilíbrio, tanto quando há em excesso, como 

quando há em pouca quantidade, levando ou a estresse improdutivo, ou a um 

organismo que não se consegue defender (ANTUNES, 2005, p.31). 

 

De acordo com Olmedo-Buenrostro (2006) a fatores que influenciam o 

aparecimento da depressão são fatores genéticos, percas significativas de alguém mais 

próximo, ansiedade ou circunstancias da vida causadoras do estresse. Para Beck (1999) 

na maioria das vezes a depressão acontece após a perda de um ente querido, frustrações 

no trabalho ou aparecimento de doenças.  

Os transtornos mentais “tratam-se de um processo psicológico complexo no qual 

os estímulos externos ao organismo propiciam estresse, e caso se prolonguem permitem 

a aparição de ansiedade patológica que pode terminar num processo de angustia e a partir 

de aí provocar diretamente a depressão. ” (PEREIRA, 2009, P. 10). Beck (1999) também 

afirma que esses processos psicológicos funcionam como uma cadeia, e que os 

transtornos são acumulativos, quando não tem tratamentos possibilitando assim o 

indivíduo a cometer o suicídio. Para melhor entender esses transtornos Beck (1999) 

desenvolve a tríade do cognitivo que consiste em três padrões maiores que induzem a 

pessoa a considerar a si mesmo, o mundo e o meio ambiente e o seu futuro, suas 

expectativas de uma forma muito pessoal. Esses pensamentos sobre sí e o mundo são na 

maioria das vezes pensamentos negativos, automáticos e espontâneos.  

Os erros e distorções cognitivas surgem a partir de esquemas, que são ativados 

pelos acontecimentos de vida. As distorções mais frequentes em sujeitos 
deprimidos são: a inferência arbitraria, ou seja, a conclusão antecipada, 

baseada em fracas evidências; a abstração seletiva, em que a pessoa tem 

tendência para selecionar as evidências que refletem o seu mau desempenho; 

a supergeneralização, que consiste na tendência para considerar que um evento 

ou desempenho negativo ocorrerá mais vezes; e a personalização, que é a 

atribuição pessoal geralmente de caráter negativo.  (ANTUNES, 2015, p.38) 

Este modelo de entendimento considera que as emoções, os comportamentos e as 

reações, estão diretamente ligados à forma como o sujeito avalia as suas experiências no 

mundo.  

Uma avaliação prévia e dos transtornos psicológicos como o estresse, a ansiedade 

e a depressão não só minimiza a possibilidade de insucesso acadêmico, como também 

pode reduzir algumas condutas de risco para a saúde dos estudantes. Velez et al (2008).  
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Os altos níveis de sintomas depressivos, de estresse e de ansiedade nos estudantes são 

considerados preocupantes, eles não implicam apenas no âmbito escolar, mas eles 

ocasionam prejuízos à saúde, assim afetando a qualidade de vida dos estudantes. Isso 

reforça a necessidade de medidas de intervenção no contexto escolar (BAYRAM & 

REISBIG, 2008).  

A acumulação de exercícios acadêmicos, a acumulação de carga horaria são 

fatores que podem desencadear tais transtornos nos estudantes. Para Noriega (2005), 

existem problemas que desencadeiam os níveis de ansiedade como a solidão, 

autoconceito, relações interpessoais, metodologias de estudo e avaliação. 

 Segundo Viana e Andrade (2012) a maneira mais eficaz de prevenir a 

progressão desses transtornos psicológicos são a elaboração de estratégias de intervenção 

e o direcionamento da saúde pública para estratégias de intervenção, uma vez que esses 

transtornos são gradativos e demostram diversos estágios.  

3 METODOLOGIA 

Tratou-se de uma pesquisa a quali-quantitativa, realizada do Instituto Federal de 

Educação Ciências e Tecnologia do Rio grande do Norte, campus Natal - Cidade Alta, o 

questionário foi aplicado em 5 turmas, as turmas do segundo e quarto período dos cursos 

Superior tecnólogo em gestão desportiva e de lazer, a turma do quinto período do superior 

tecnólogo em Produção Cultural, terceiro período do Curso Subsequente em Guia de 

turismo, o primeiro período Curso subsequente em Evento. Segundo dados da secretaria 

acadêmica do IFRN – Campus Natal Cidade Alta, existe matriculado nesses cursos o 

número de aproximadamente 170 alunos, 91 alunos se disponibilizarão a participa da 

pesquisa, totalizando assim 54% da população. 

Na primeira etapa foi aplicado também um questionário sociodemográfico. Os 

questionários foram aplicados em sala de aula, para o grupo de alunos presente e que 

aceitaram participar da pesquisa, foi estipulado um tempo de 10 a 15 minutos para que 

cada aluno respondesse o questionário individualmente. As aplicações dos questionários 

aconteceram no turno vespertino e noturno na última semana de do mês de agosto. Para 
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coleta de dados utilizamos como instrumento de pesquisa a escala de ansiedade, depressão 

e estresse – DASS 21 (LOVIBOND, P.; LOVIBOND, S. 1995), que pretende avaliar os 

sintomas associados à ansiedade, depressão e estresse dos estudantes. É constituída por 

um conjunto de três subescavas tipo Likert, de quatro pontos. Cada subescala consiste em 

sete itens que visam avaliar a depressão, ansiedade e estresse.  

Para analisar os dados utilizamos a tabela Score da escala do questionário DASS- 

21, que segundo Lovibond e Lovibond (1995) são caracterizados do seguinte modo: A 

depressão está relacionada pela perca da autoestima e da motivação. A ansiedade está 

associada aos fatores relacionados ao medo para o indivíduo em quanta pessoa. O estresse 

se apresenta como estados de tensões persistentes e como um elevado nível de frustrações 

e desilusões.  

Os autores propõem cinco dimensões de classificação entre normal e 

extremamente severo. Calcularam-se os valores da DASS-21 para cada subescala e 

multiplicou-se por dois. A subescala de estresse é constituída por: (1, 6, 8,11,12, 14 e 18), 

A subescala de Ansiedade é constituída por: (2, 4, 7, 9, 15, 19, 20), A subescala de 

depressão é constituída por: (3, 5, 10, 13, 16, 17, 21). 

     

 

 

 

Tabela 01 - Tabela score de classificação escala de DASS-21, 

 Lovibond, P., & Lovibond, S. (1995). 

 

De acordo com o modelo tripartido desenvolvido pelos autores podemos evidenciar 

que esta escala se constitui como um instrumento rápido e seguro na análise de estados 

emocionais negativos nos cuidados de saúde primários.  
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Este estudo teve como objetivo avaliar as condições psicológicas, e identificar os 

níveis de ansiedade, depressão e estresse existentes numa amostra de alunos do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - campus Natal 

Cidade Alta.    

Foi aplicado um questionário para 91 alunos de 4 cursos diferentes do campus Natal 

Cidade Alta, onde 23 (25%) são estudantes do curso tecnólogo Superior em Gestão 

Desportiva e de Lazer, 16 (18%) estudantes do Curso Superior Tecnólogo em Produção 

Cultural, 23 (25 %) São alunos do Curso subsequente em Eventos e 29 (32%) são alunos 

do curso Subsequente em Guia de Turismo, no total 91 alunos responderam o 

questionário, sendo 59 (65%)  do gênero feminino e 32 (35%)  do gênero masculino. 

Quanto ao tempo que permanecem dentro da instituição de ensino 32 (25%) 

alunos passam em médio 20 horas semanais, 15 (17%) 26 horas semanais, 13 (14%) 30 

horas semanais, 11 (12%) 40 horas semanais, 4 (4%) 44 horas semanais e 16 (18%) dos 

alunos passam mais de 44 horas semanais dentro da instituição e ensino.  

Percebe-se que a (75%) dos alunos participantes entrevistados passam mais de 20 

horas semanais no IFRN, a partir dos dados analisados constata-se que a maioria dos 

alunos são envolvidos diretamente ou indiretamente em atividades extracurriculares, 

levando em consideração que a carga horaria obrigatória dos alunos e de 20 horas. Muitos 

desses estudantes preenchem a vida de atividades extracurriculares, que resultam na 

maioria das vezes em acúmulos de atividades, juntamente com as suas necessidades 

sociais, querem fazer tudo e não sabem dizer não, levando o seu corpo ao limite e 

resultando em um afadiga prolongado que pode acarretar os distúrbios mentais. 

(PEREIRA, 2009) 

Quanto ao tempo de estudo no IFRN, 19 (21%) estudam a menos de 6 meses, 31 

(34%) estudam de 6 meses até um ano, 23 (25%) de 1 ano até 2 anos, 6 (7%)de 2 até 3 
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anos, 9 (9%) de 3 até 4 anos e 4 (4%) dos participantes estudam a mais de 4 anos no 

IFRN.  

A maioria dos alunos estudam entre 6 meses e 2 anos na instituição, podemos 

levar em consideração o resultado divido os cursos tecnólogo subsequente ter a 

durabilidade de 1 ano e 6 meses, e os cursos superior tecnólogo tem a duração de 3 anos.   

Quando perguntados se apresentam algum problema de saúde, 51 (56%) 

responderam que não apresentam nenhum problema de saúde, já 40 (44%) dos alunos 

apresentam problema de saúde, sendo os mais frequentes: Dores na coluna, Alergias, 

Sinusite entre outros não relatados pelos participantes. 

A partir da análise dos dados. Percebe-se que uns números relevantes de alunos 

apresentam problemas de saúde relacionados a doenças crônicas como alergias, sinusites 

entre outras doenças que não foram especificadas no preenchimento do questionário.  

Quando perguntado sobre a utilização de remédios 50 (55%) não fizeram uso nos 

últimos seis meses de qualquer medicamente, já 41 (45%) fizeram a utilização de 

medicamentos como Antibiótico, anti-inflamatório e antidepressivos nos últimos 6 

meses.  

Através da análise de questionário, constata-se que um número significativo dos 

alunos participantes da pesquisa, fazem uso frequentemente de medicamentes como 

antibiótico, anti-inflamatório e antidepressivo nos últimos 6 meses, fazendo relação aos 

problemas de saúde apresentados na pergunta anterior.  

Quando perguntados se já precisou da ajuda de profissionais da saúde como 

psicólogo ou psiquiatra para tratamentos referentes à alteração mental/comportamental 

44 (52%), já 47 (48%) dos alunos responderam que já buscaram ajuda de um profissional 

da saúde, sendo o diagnóstico médico de alteração mental ou comportamental mais 

frequente: Estresse 12, Síndrome do pânico 8, Ansiedade 9, Transtorno bipolar 5 e 

depressão leve ou recorrente 19. 

Percebe-se que um número significativo de alunos participantes já necessitou de 

ajuda de profissionais da saúde para algum tratamento de relacionado a alterações de 
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comportamento e/ou mental, tendo como diagnósticos mais frequentes o estresse, a 

ansiedade e a depressão.  

Quando perguntados quanto ao seu bem-estar dentro da IFRN, 30 (33%) se sentem 

muito bem na instituição de ensino, 41 (45%) se sente bem, 17 (19%) se sentem regular, 

2 (2%) se sente ruim e apenas 1 (1%) se sente muito ruim. 

Observa- se que grande parte dos alunos se sente bem ou muito bem dentro do 

IFRN, a partir disso podemos concluir que altos níveis de estresse, depressão e ansiedade 

não tem uma relação significativa com IFRN.  

Quando perguntados se fazem relação da sua alteração mental com o IFRN, 24 

(26%) frequentemente fazem essa relação, 27 (30%) dos alunos responderam que 

raramente fazem essa relação, 34 (37%) responderam que não fazem relação da sua 

alteração mental com o IFRN e 6 (7%) relataram nunca sentir alteração mental ou 

comportamental. 

 Percebe-se que mais da metade dos alunos entrevistados, fazem relação da sua 

alteração mental com IFRN, sendo esse um tema preocupante a ser discutido e 

investigado as suas relações.  

Os três últimos gráficos são referentes ao SCORE do questionário de saúde DASS-

21. Após aplicação do questionário de saúde DASS- 21 e análise das questões 

direcionadas ao estresse, 22 (23%) dos alunos não demostram nenhum grau de estresse, 

11 (12%) apresentaram um grau suave de estresse, 10(11%) apresentaram um grau 

moderado, 6 (7%) apresentaram um grau grave de estresse e 43 (47%) dos alunos 

participantes apresentaram um grau extremamente severo de estresse.  

                  

Gráfico 01 - Referente ao score DASS 21- Estresse 
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28%
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Questionario DASS 21 - Depressão 
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A partir da análise dos dados podemos observar que 70 (77%) dos alunos 

entrevistados apresentam níveis de estresse de suave a extremamente severo, ressaltando 

que desses 43 (47%) alunos possuem um grau extremamente severo de stress, a partir 

disso podemos concluir que o estresse aparece de modo significativo entres os alunos do 

IFRN. Antunes (2004) define o estresse como um estado emocional desagradável, pela 

tensão, frustração, ansiedade, exaustão emocional em função de aspectos do trabalho 

definidos pelos indivíduos como ameaçadores. 

Após aplicação do questionário de saúde DASS- 21 e análise das questões 

direcionadas à Ansiedade, 18 (20%) dos alunos não demostram nenhum grau de 

ansiedade, 15 (16%) apresentaram um grau suave de ansiedade, 8(9%) apresentaram um 

grau moderado de ansiedade, 6 (7%) apresentaram um grau grave de ansiedade e 44 

(48%) dos alunos participantes apresentaram um grau extremamente severo de ansiedade.  

                  

 

 

 

 

Gráfico 02- Referente ao score DASS 21- Ansiedade 

Percebe-se que há que a ansiedade é um sentimento presente em grandes partes 

dos alunos entrevistados, 73 (80%) dos entrevistados apresentam algum grau de 

ansiedade.  

Após aplicação do questionário de saúde DASS- 21 e análise das questões 

direcionadas à Depressão, 26 (28%) dos alunos não demostram nenhum grau de 

depressão, 12 (13%) apresentaram um grau suave de depressão, 17(19%) apresentaram 

um grau moderado de depressão, 7(8%) apresentaram um grau grave de depressão e 29 

(32%) dos alunos participantes apresentaram um grau extremamente severo de depressão.   
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Gráfico 03- Referente ao score DASS 21- Depressão.  

Podemos perceber que o índice de depressão nos alunos entrevistados é menor 

que o nível de ansiedade e estresse, mas em termos quantitativos os dados se apresentaram 

bastante elevados, levando em conta que apenas 28% dos alunos não apresentam 

depressão em nenhum nível.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa pesquisa teve como objetivo identificar os níveis de estresse, ansiedade e 

depressão dos estudantes dos cursos superiores e subsequentes do IFRN- o Campus Natal 

Cidade Alta, após a dessa pesquisa, concluiu-se que os estudantes, apresentam níveis 

elevados de estresse e ansiedade, já quando falamos em depressão os índices se 

apresentam em menor escola entre os estudantes, podemos perceber também que os 

fatores que ocasionam tais transtornos comportamentais não estão diretamente ligados a 

assuntos Institucionais. É importante esclarecer que, neste estudo, não se identificaram 

diferenças na depressão, estresse e ansiedade em função do gênero, idade, ou formação 

acadêmica.  

Sugere-se que a pesquisa seja replicada para toda a comunidade discente do 

campus IFRN- Cidade Alta, pois trata- se de uma população que requer uma atenção 

especial, que na sua maioria é composta de adolescentes que enfrentam dificuldades 

adversas, no âmbito pessoal, entre outras preocupações que podem proporcionar o 

aparecimento de algum tipo de transtorno mental. 
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Podemos considerar importante o tratamento desses transtornos, por ser algo 

debilitante e que leva o aluno a resultados negativos, além de prejudicar os estudantes na 

sua vida social e interferir, nas atividades acadêmicas.  

O estudo possibilita uma reflexão para os gestores da instituição que visam torna 

o processo de ensino e aprendizagem mais humano e agradável. Um melhor entendimento 

dos sintomas relacionados a depressão, ansiedade e estresse e assim posteriormente 

subsidiar a criação de programas e projetos específicos afim de melhor o nível de 

qualidade de vida dos alunos. 

Esperasse que a partir desse estudo, seja realizado ações educativas que 

promovam a qualidade de vida dos alunos visando uma melhoria no rendimento escolar, 

recuperação da autoestima, autoconfiança, que esse vínculo do bem-estar e da escola se 

torne um fator indispensável para as atividades educacionais, trazendo benefícios para os 

alunos dentro e fora da escola.  
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ANÁLISE DAS DOENÇAS DOS TRABALHADORES SALINEIROS 

ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS CITADAS NO 

LIVRO “AS DOENÇAS DOS TRABALHADORES” (RAMAZZINI – 1700) E 

AS DOENÇAS CITADAS EM ARTIGOS CIENTÍFICOS ATUAIS 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as doenças dos trabalhadores salineiros, fazendo 

um comparativo entre as doenças analisadas pelo autor Bernardo Ramazzini em seu livro As 

Doenças dos trabalhadores e as doenças atualmente apresentadas pelos salineiros. Para coleta 

de dados foi utilizado um roteiro investigativo, em que se fazia uma relação da ocupação 

Atividades Salineiras descrita por Ramazzini, como também através da análise dos artigos 

científicos encontrados, sendo extraído quais doenças acometiam os trabalhadores descrito por 

Ramazzini, e nos dias atuais como estes trabalhadores se encontram. Utilizou-se como 

metodologia a pesquisa bibliográfica de trabalhos acadêmicos relacionados ao tema doenças 

dos salineiros, selecionando quatro artigos e uma monografia, extraindo deles informações que 

possibilitasse o comparativo desejado. Como resultado, chegamos à conclusão que as doenças 

observadas por Ramazzini em sua obra continuam se desenvolvendo nos últimos anos. No 

entanto com a introdução das máquinas industriais, novos riscos foram incorporados ao serviço 

sendo eles: ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos ergonômicos. Com isso 

concluímos que apesar de todo aparato tecnológico introduzido no processo de colheita do sal, 

o sistema de segurança ainda é muito falho tendo em vista que as doenças adquiridas 

permanecem as mesmas, mesmo passando-se tantos anos. Observamos também que é preciso 

o desenvolvimento de políticas de segurança nessas áreas para que os trabalhadores fiquem 

cientes dos riscos que correm diariamente, e exijam de seus empregadores melhores condições 

de trabalho. 
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PALAVRAS-CHAVE: Doenças. Salineiros. Trabalho. Industrialização. Segurança. 

 
ABSTRACT 

 

The present study aims to evaluate the diseases of saline workers, making a comparison 

between the diseases analyzed by the author Bernardo Ramazzini in his book The Diseases of 

workers and the diseases currently presented by salineers. For the data collection, an 

investigative script was used, in which a relation of the occupation Saline Activities described 

by Ramazzini was made, as well as through the analysis of the scientific articles found, being 

extracted what diseases affected the workers described by Ramazzini, and in the present day as 

these workers meet. The methodology used was the bibliographical research of academic papers 

related to saline diseases, selecting four articles and a monograph, extracting from them 

information that would enable the desired comparison. As a result, we come to the conclusion 

that the illnesses observed by Ramazzini in his work continue developing in the last years. 

However, with the introduction of industrial machines, new risks were incorporated into the 

service: noise, electrical risks, thermal risks and the rich ergonomics. With this we conclude 

that despite all technological apparatus introduced in the salt harvesting process, the safety 

system is still very flawed since the acquired diseases remain the same even after many years. 

We also note the need to develop safety policies in these areas so that workers are aware of the 

risks they face daily and demand better working conditions from their employers. 

 
 

KEYWORDS: Diseases. Salineiros. Job. Industrialization. Safety. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Filgueira (2017) afirma que segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), divulgado no final de 2015, o Brasil é o 3º país do mundo com mais 

registros de mortes por acidentes de trabalho. Gerando assim um número absoluto de 

aproximadamente 3 mil óbitos oficialmente registrados pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Os Acidentes de Trabalhos não letais que conseguem ser contabilizados pelo 

INSS no mercado de trabalho brasileiro têm ultrapassado a marca de 700 mil, por ano, desde 
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2008, com isso, precisa-se realizar uma reflexão e ação mais efetiva para fortalecer uma cultura 

de prevenção de acidentes e promoção a saúde do trabalhador. 

Sendo assim, pode-se perceber através dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, o 

número de acidente de trabalho, em 2013, foi mais do que o dobro, em termos absolutos, do 

que a quantidade registrada pelo INSS em qualquer ano da década de 1970, quando o Brasil era 

considerado campeão mundial de acidentes. 

Logo, quando é analisado as características dos agravos que ocorrem no Brasil, os 

indicadores mais gerais anteriormente apresentados não surpreendem. Condições 

acidentogênicas acentuadas estão alastradas pelo mercado de trabalho, sem discriminar, em 

geral, setores ou portes de empresas, sejam mais ou menos diferentes ou poderosos. Mas, 

quando se avança nas pesquisas e estudos se percebe que esta temática é abordada por diversos 

autores, com isso, o adoecimento do trabalhador não é algo novo, mas antigo e repetitivo em 

várias literaturas destacando riscos arcaicos, a novos fatores de morbidade, ou à combinação de 

antigos e novos fatores de adoecimento, reconhecidos pela literatura técnica e sistematicamente 

de fácil identificação e prevenção (FILGUEIRA, 2017). 

Com isso, este estudo tem por objetivo pesquisar na literatura científica estudos que 

fazem relação com o adoecimento do trabalhador salineiro relatado na obra de Bernardino 

Ramazzini, “As doenças dos Trabalhadores” e a produção científica atual. 

A obra de Bernardino Ramazzini (1633-1714), intitulada De Morbis Artificum Diatriba, 

traduzida por Dr. Raimundo Estrêla sob o título “As Doenças dos Trabalhadores”, traz uma 

investigação das facetas da vida e obra deste Mestre da Medicina do Trabalho. Entre as muitas 

e interessantes contribuições, pode-se destacar a preocupação e o compromisso com uma classe 

de pessoas habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, podendo-se dizer mais 

específico a Medicina do Trabalho. Podendo-se destacar também sua contribuição através da 

sistematização e classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho 

(MENDES, 2016). 

O interesse para a realização desta investigação surgiu a partir da curiosidade do grupo 

como também através do conhecimento da obra de Bernardino Ramazzini apresentado em sala 
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de aula, com isso, despertou o interesse em pesquisar quais as doenças do trabalhador salineiro 

são relatadas na obra, e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. 

A importância deste estudo se destaca também por afirmar a necessidade de combater a 

subnotificação, que dificulta a análise, a avaliação, o planejamento e a adoção de políticas 

públicas eficazes. Com isso, é possível identificar o destaque da ocupação de salineira e como 

o adoecimento ocorre e outras informações, sendo necessário para a atuação e assim reduzir 

esse problema de saúde pública. 

Dentre as etapas da colheita e industrialização do sal, o beneficiamento é a etapa da 

produção que apresenta a maior diversidade de riscos devido à complexidade desse segmento 

industrial, que envolve diversos fatores, tais como: ritmo excessivo de trabalho, materiais, 

máquinas e equipamentos, além do fato de concentrar o maior número de trabalhadores do 

ramo salineiro. (NOGUEIRA, 2013) 

A NR-4 trata dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO e devido à complexidade dessa etapa da 

produção, atribui a esta, um grau de risco número 4. Este alto grau de risco atribui a atividade 

salineira uma maior responsabilidade no que diz respeito à segurança, saúde e integridade física 

do colaborador. 

Nos locais de trabalho existem inúmeras situações de risco passíveis de provocar 

acidentes de trabalho, como por exemplo nos dias atuais algumas empresas ainda executam 

atividades com colabores em situação irregular (sem EPI). Com isso é preciso implantar uma 

fiscalização mais rigorosa e com um pouco mais de cuidado, para que eventuais como esse que 

colocam em risco totalmente o trabalhador venham a ser exterminado. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 SAÚDE E SEGURANÇA NO BRASIL 

 

No Brasil, há diversos diplomas jurídicos com determinações a serem seguidas pelos 

empregadores para evitar acidentes e doenças ocupacionais. Essas regras constam, em especial, 

nas Normas Regulamentadoras (NR) de Saúde e Segurança do Trabalho. Em que pesem seus 

limites, as NR são instrumentos muito importantes na busca pela preservação da integridade 
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física de quem trabalha. Se essas regras fossem comumente seguidas pelas empresas, 

certamente teríamos um quadro bem menos severo de adoecimento laboral no país. 

Com esses avanços na proteção aos trabalhadores pelo mundo, no Brasil, em 1978, o 

governo aprovou a portaria 3.214/78, para consolidar as leis trabalhistas relativas à medicina e 

segurança do trabalho, tendo como base a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que por 

meio da lei n° 6.514/77, passou a tratar da saúde e da medicina do trabalho. Com isso, foram 

aprovadas 28 Normas Regulamentadoras (NRs), que, posteriormente, foram adotadas mais oito, 

totalizando 36 NRs. 

Em 2013, do total das mortes no trabalho registradas pelo INSS, 80% foram decorrentes 

de: a) impactos de objeto; b) quedas; c) exposição a energia elétrica; d) aprisionamentos 

(MTPS, 2015). Abarcando diferentes setores, há itens de normas específicos para evitar a 

ocorrência desses infortúnios, como nas NR 10 (instalações elétricas), NR 12 (máquinas e 

equipamentos), NR 18 (construção civil), NR 31 (trabalho rural) e NR 35 (trabalho em altura). 

2.2 A DOENÇA DOS TRABALHADORES, BERNARDINO RAMAZZINI 
 

Desde o século XVII começou a se falar das doenças ocupacionais, Bernardino 

Ramazzini, um médico italiano, descreveu vários riscos relacionados à saúde dos trabalhadores 

em 52 ocupações, sendo assim considerado o pai da saúde ocupacional. Mais tarde, no século 

XVIII, com a Revolução Industrial, onde vários trabalhadores foram acometidos por doenças, 

causando várias mortes, com isso o governo britânico pressionou os donos das fábricas a manter 

médicos nas instalações fabris, assim, surge o primeiro serviço de saúde ocupacional no mundo 

(RAMAZZINI, 2016). 

Entre as muitas e interessantes contribuições, tenta-se identificar algumas selecionadas 

para este breve introito à sua obra, a propósito dos 300 anos da publicação do De Morbis 

Artificum Diatriba. Em primeiro lugar, a preocupação e o compromisso com uma classe de 

pessoas habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, seguido por sua visão sobre a 

determinação social da doença. Logo após pode-se destacar a contribuição metodológica de 

Ramazzini, para o exercício correto da Medicina, quando voltada às questões de saúde e 

trabalho. Dito em outras palavras, como deve ser a abordagem dos problemas. Ramazzini 

praticou e ensinou os passos corretos. Uma quarta área em que Ramazzini deixou sua indelével 
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contribuição foi a da sistematização e classificação das doenças segundo a natureza e o grau de 

nexo com o trabalho (MENDES, 2016). 

Nogueira (2016) afirma que a obra de Ramazzini, pela primeira vez na história da 

humanidade e da arte médica, é enfatizado que o trabalho pode produzir doença, e que todos os 

médicos devem sempre procurar saber qual a profissão de cada um dos seus pacientes para 

verificar se não será esta que está condicionando o quadro mórbido. 

 
3 METODOLOGIA 

 
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gerhardt e Silveira 

(2009) é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

A pesquisa utilizou a obra de Bernardino Ramazzini, pai da medicina do trabalho, 

intitulada “A doença dos Trabalhadores”, escrita em 1700 e artigos pesquisados no site de busca 

científica “Google Acadêmico”, com a intenção de fazer uma relação entre o adoecimento 

citado na obra de Ramazzini e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. A pesquisa 

realizou-se entre os dias 16 de março de 2019 à 10 de abril de 2019. 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro investigativo, em que se fazia uma relação 

da ocupação Atividades Salineiras descrita por Ramazzini, como também através da análise dos 

artigos científicos encontrados, sendo extraído quais doenças acometiam os trabalhadores 

descrito por Ramazzini, e nos dias atuais como estes trabalhadores se encontram. 

Os dados foram analisados de forma descritiva, que segundo Reis e Reis (2002), 

aborda que a análise descritiva é a fase inicial deste processo de estudo dos dados coletados. 

Utiliza-se métodos de Estatística Descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos 

importantes de um conjunto de características observadas ou comparar tais características entre 

dois ou mais conjuntos. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal, cloreto de sódio, do país e detentor 

de 97% de todo o sal produzido. Juntamente com essa elevada produção vem os riscos atrelados 

a atividade salineira, que envolve uma série de movimentos e fatores de riscos que discutiremos 

a seguir. 

A princípio a produção de sal marinho se dava de maneira artesanal, este modelo vem 

sendo substituído pelas máquinas e equipamentos manipulados pelo homem. Apesar da 

evolução da forma de produção, as doenças ocupacionais desenvolvidas pelos salineiros ainda 

são basicamente as mesmas. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca das doenças ocupacionais dos salineiros, 

tomando como base quatro artigos e uma monografia relacionados ao tema, e comparamos com 

as doenças apresentadas por Ramazzini em seu livro doenças dos trabalhadores. 

Ramazinni cita em seu livro algumas características de doenças ocupacionais adquiridas 

pelos salineiros: 

“Quase todos os operários são caquéticos, hidrópicos e padecem de pútridas chagas nas pernas. 

Comem e bebem em demasia, sem nunca se saciarem; por isso eles morrem repentinamente.” 

Um dos artigos utilizados nesta pesquisa foi ‘Um estudo de uma comunidade de 

trabalhadores em salinas: o impacto ambiental e uma proposta em educação ambiental’; 

publicado na revista Anap que teve como objetivo construir o resgate histórico de uma 

comunidade remanescente de salineiros, no Município de Araruama, RJ. Bem como estudar os 

aspectos socioambientais originados pelos impactos ambientais da indústria salineira nessa 

região. (FERREIRA; MIRANDA; GOMES, 2015, p.65) 

Na pesquisa feita pelos autores, foram apontados como problemas de saúde ocupacional 

mais comuns as patologias dermatológicas e lesões por esforço repetitivo. A Organização 

Internacional do Trabalho cita a catarata como uma das principais doenças adquiridas pelos 

colaboradores de salinas, porém não foram citados pelos sujeitos da pesquisa as doenças 

oftalmológicas como oriundas do trabalho nas salinas. Cabe ressaltar que a pesquisa foi 
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realizada com cinco famílias da comunidade remanescente de salineiros, no distrito de Praia 

Seca, e dentre as cinco famílias foi constatado que 4 patriarcas desenvolveram a doença. 

Os pesquisadores ainda afirmam que: 
 

A população também está exposta a vários tipos de doenças causadas pelo excesso de 

poeira e de luminosidade das pirâmides de sal, tais como doenças respiratórias, o que 

não foi apontado pelos entrevistados, mas que foi identificado de forma comum na 

população de faixa etária até 5 anos de idade. Das cinco famílias entrevistadas, três 

relataram ‘problemas’ de saúde dos filhos, indicando como principal doença a alergia 

respiratória. (FERREIRA; MIRANDA; GOMES, 2015, p.74-75). 

Outro artigo utilizado na pesquisa foi publicado na revista foco no ano de 2016, que traz 

como objetivo a avaliação da qualidade de vida em uma salina no município de Baixa do Meio 

– RN. Diferentemente das doenças ocupacionais citadas por Ramazinni, este avalia o trabalho 

nas salinas sobre os aspectos físico/saúde, psicológico, pessoal e profissional. 

A avaliação foi feita por meio de diagnósticos que identificaram quais fatores 

influenciaram direta ou indiretamente no desempenho dos salineiros para que a organização 

pudesse atingir seus objetivos. 

De uma forma geral, o resultado, em termos quantitativos foram: a maior média foi a do 

fator pessoal com 3,25. A menor foi do fator físico com 2,56. E a média geral apontada foi de 

2,86; encontra-se na escala utilizada entre baixa e média. Conforme apresentado no quadro 6. 

(SILVA e SANTOS, 2016, p. 17) 

Quadro I – Resultado da Qualidade de vida no trabalho 
 

 

Significa que os funcionários consideram que alguns pontos não estão recebendo a 

devida atenção por parte da organização e que algumas ações poderiam ser tomadas, 

principalmente nos aspectos físico/saúde e profissional, para que a qualidade de vida no 

trabalho dos mesmos possa ser considerada satisfatória. (SILVA e SANTOS, 2016, p. 19) 
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Uma outra perspectiva acerca das doenças dos salineiros, é a avaliação dos riscos 

inerentes a cada etapa do processo produtivo. Na pesquisa feita por Nogueira et al (2013), 

realizou-se um levantamento exploratório qualitativo que possibilitou descrever e analisar os 

riscos físicos a que estão submetidos os trabalhadores desse segmento industrial. Os dados 

foram coletados e analisados utilizando-se como técnicas de trabalho em campo e de 

interpretação das informações coletadas, respectivamente, a observação e a análise preliminar 

de riscos. 

A partir dos resultados obtidos, identificou-se que os riscos físicos relacionados ao 

trabalho salineiro foram os seguintes: ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos 

ergonômicos. 

Na 62ª Reunião Anual da SBPC foi publicado o trabalho cientifico com título 

IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA INDÚSTRIA SALINEIRA NO MUNICÍPIO DE 

MACAU/RN, realizado através de uma pesquisa na empresa Salinas do Nordeste (SALINOR) 

no município de Macau/RN. Nesta situação, a população também está exposta a vários tipos de 

doenças causadas pelo excesso de poeira e de luminosidade das pirâmides de sal, tais como: 

doenças respiratórias, problemas oftalmológicos e patologias dermatológicas. Com isso 

reafirmamos que as doenças citadas por Ramazinni em seu livro, continuam se repetindo nos 

últimos anos. 

De acordo com Milena Lopes (1998, p. 24): 
 

Como se vê, nas salinas modernas as máquinas estão presentes, substituindo a força 

humana pela elétrica. Ainda assim, apesar de poucas, havia trabalhadores que 

demonstram em seus relatos que a exploração e o árduo trabalho continuou. O 

trabalhador relata que fica de um lado para o outro o dia todo, demostrando a não 

variação na ordem das operações de produção. Vigia a máquina e é vigiado pelo chefe 

da produção e pelos doutores, não tem tempo nem para um café. À noite identificam 

os doutores pelo barulho do jipe e os chefes da produção pela lanterna. A vigilância é 

intensa. Sofrem com o barulho das máquinas, sentem dor de cabeça, mal estar e se 

não se está acostumado o sofrimento é maior. Com as máquinas estão sujeitos a 

choques e vários outros tipos de acidentes que os deixam doentes. 

Foi observada uma certa escassez em trabalhos acadêmicos relacionados a esta 

temática, nos anos de 2015 à 2019 por isso utilizamos alguns artigos de anos anteriores. A partir 

da análise dos 5 artigos/monografias pesquisadas, foi possível identificar que as doenças 

relatadas por Ramazzini em seu livro, se equivalem as doenças discutidas nos últimos anos de 

acordo com os trabalhos acadêmicos avaliados. Ou seja, apesar da evolução da produção de sal, 
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as doenças adquiridas pelos trabalhadores ainda são bastante parecidas, tendo em vista que o 

principal ocasionador das doenças é o próprio sal e este continua em contato com o trabalhador, 

apesar de todo maquinário investido. Contudo, alguns novos riscos foram trazidos pelas 

máquinas industriais, sendo eles: ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos 

ergonômicos. 

Com isso concluímos que apesar de todo aparato tecnológico introduzido no processo 

de colheita do sal, o sistema de segurança ainda é muito falho tendo em vista que as doenças 

adquiridas permanecem as mesmas, mesmo passando-se tantos anos. Observamos também que 

é preciso o desenvolvimento de políticas de segurança nessas áreas para que os trabalhadores 

fiquem cientes dos riscos que correm diariamente, e exijam de seus empregadores melhores 

condições de trabalho. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da pesquisa bibliográfica realizada, bem como estudo das doenças dos salineiros 

apresentadas no livro de Ramazzini, foi possível observar que a área atualmente é muito pouco 

estudada tornando difícil a comparação entre as doenças anteriormente analisadas e as atuais. 

Contudo, adaptando a pesquisa para os anos dos artigos e monografias encontradas, foi possível 

constatar que as doenças dos trabalhadores salineiros permanecem basicamente as mesmas, 

sendo elas: patologias dermatológicas, lesões por esforço repetitivo e doenças oftalmológicas. 

A partir da intervenção das máquinas na produção surgiram novos riscos como por exemplo: 

ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos ergonômicos. Para solucionar esse problema 

os empregadores devem investir com mais rigor nas políticas de segurança e saúde dos seus 

empregados, dando instruções e alertando sobre os possíveis riscos que estão correndo em 

determinadas atividades. 
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IFRN-Fit: Um aplicativo para auxiliar as práticas esportivas do projeto 

Qualidade de Vida (QVT) do IFRN 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Educação Física 

RESUMO 

O projeto Qualidade de Vida desenvolvido por diversos servidores do IFRN/Campus Mossoró 

tem como objetivo minimizar e prevenir futuros problemas de saúde dos servidores, discentes, 

bem como, pessoas da comunidade. Dessa forma, este trabalho surgiu por meio da necessidade 

de melhorar o acesso a informação, a interação e a conscientização da importância da prática 

de atividades físicas do Departamento de Educação Física (DEF) do Instituto Federal do 

RN/Campus Mossoró. Junto ao desenvolvimento tecnológico, a área de Educação Física vem 

ocupando grandes espaços, tanto no ambiente escolar, quanto na criação de softwares para 

melhorar o atendimento as necessidades enfrentadas rotineiramente. Através da tecnologia e os 

conhecimentos nas áreas de programação, foi possível construir o aplicativo IFRN Fit, um 

sistema cujas principais funções é a disponibilização do quadro de horários das atividades 

esportivas ofertadas dentro do campus. 

PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de Vida. Educação Física. Saúde. Aplicativo. 

 

ABSTRACT 

The Quality of Life project developed by several IFRN / Campus Mossoró servers aims to 

minimize and prevent future health problems of the servers, students as well as people in the 

community. Thus, this work arose through the need to improve access to information, 

interaction and awareness of the importance of physical activity practice of the Department of 

Physical Education (DEF) of the Federal Institute of RN / Campus Mossoró. Along with the 

technological development, the Physical Education area has been occupying large spaces, both 

in the school environment, and in the creation of software to improve the attendance to the 

routinely faced needs. Through technology and knowledge in programming, it was possible to 
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build the IFRN Fit application, a system whose main functions is to provide the timetable of 

sports activities offered on campus. 

KEYWORDS: Quality of life. Physical Education. Health. App. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Em um relatório de pesquisa institucional no IFRN - Campus Mossoró, foi evidenciado 

uma realidade ainda não percebida na instituição: os índices de obesidade, ansiedade, estresse, 

periodicidade da prática de exercício físico apontaram para a necessidade urgente do 

desenvolvimento de ações que minimizem esses agravos e construam um ambiente que 

promova a saúde e o bem-estar do público-alvo. 

Junto ao desenvolvimento tecnológico, a área de Educação Física vem ocupando 

grandes espaços, do ambiente escolar a criação de softwares para melhor atendimento as 

necessidades enfrentadas. Para facilitar o acesso as informações e diminuir um grande problema 

que acontece sobre a desinformação e viagens perdidas, foi proposto neste trabalho o 

desenvolvimento do sistema IFRN Fit, um sistema diferente, sobre a disponibilidade de 

atividades esportivas dentro do campus. 

Dentre suas principais funcionalidades, o sistema disponibiliza as datas e horários de 

atividades esportivas, levando em consideração, que a modalidade que não estiver disponível 

naquela determinada data, possa ser alterada pelos administradores (Professores, Estagiários e 

Bolsistas), tendo assim, uma melhor relação com o público em questão. O IFRN Fit conta com 

as principais funções que um sistema precisa ter, como cadastro e alteração dos dados do 

usuário e tabelas, assim como fornece informações sobre as atividades estão disponíveis por 

período. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O sistema IFRN Fit foi desenvolvido utilizando a linguagem de programação Java 

(SANTOS, 2003, p.25) junto com algumas ferramentas de desenvolvimento de licença livre, 

como IDE: NetBeans – Versão 10.0 (NETBEANS, 2019); JDBC: Mysql Connector Java – 
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Versão 8.0.11 (ORACLE, 2019); Softwares Complementares: Dia – Versão 0.97.2 (DIA, 

2019); SGBD: Workbench – Versão 6.3.4. Além de todas as vantagens, a linguagem Java, foi 

uma das linguagens de programação a qual aprendemos no decorrer do curso técnico de 

informática e é inegável a existência de um maior alcance. O NetBeans 10.0 foi o Ambiente 

Integrado de Desenvolvimento utilizado no sistema, onde que suas ferramentas de 

desenvolvimento tornaram possível a criação e manipulação do projeto de forma fácil e 

interativa. 

O Banco de Dados utilizado foi o MySQL Server (MYSQL, 2019), na qual possui uma 

interface simplificada e amigável, que facilita a criação, manutenção e gerenciamento das 

tabelas. O Java Database Connectivity, é uma Interface de Programação de Aplicativos, de 

conexão entre o sistema e o Banco de dados (ELMASRI; NAVATHE, 2011, p. 103). 

Além de proporciona ferramentas adequadas, ela permite ao sistema executar consultas. 

O software Dia foi utilizado para a criação dos modelos apresentados neste trabalho, visto que 

ele apresenta uma gama vasta de ferramentas úteis ao desenvolvimento que aliada à sua 

interface intuitiva e simples. 

3 METODOLOGIA 

O sistema foi desenvolvido através da interação entre o processo de aprendizado junto 

ao processo de implementação. Em suma, o projeto deu-se em duas etapas: (I) A primeira etapa 

compreendeu a pesquisa dos recursos fundamentais de um sistema software, em que foram 

analisadas suas principais funções, requisitos e necessidades; (II) A segunda etapa abrangeu o 

processo de desenvolvimento do sistema, assim como a escolha dos recursos e ferramentas a 

serem empregadas. 

A primeira parte do processo deu-se a partir da pesquisa, onde buscamos entender o 

funcionamento básico de um software, nesta fase do desenvolvimento foram analisadas e 

listadas as principais funções, as quais seriam desenvolvidas. As principais funcionalidades 

necessárias foram as seguintes: Cadastro de modalidades; Cadastro de usuário; Acesso; 

Pesquisa de modalidade; Pesquisa de usuário. 

A segunda parte do projeto baseou-se no conhecimento sobre as necessidades e análise 

de ferramentas para auxiliar na restauração das mesmas. Esse conhecimento prévio auxiliou na 
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fundamentação do banco de dados, dessa forma a compreensão do projeto, suas deficiências, 

relacionamentos e funcionalidades ficaram mais evidentes para o próximo passo: a construção 

do software. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Deve-se levar em consideração o principal objetivo que é promover a qualidade de vida 

dos docentes, discentes, técnicos administrativos e colaboradores da instituição de ensino, 

através da implementação de um conjunto integrado de ações multidisciplinares, cujo intuito é 

promover a melhoria do condicionamento e desempenho físico, aprimoramento das relações 

interpessoais e condições ambientais dos postos dos mesmos. E através do desenvolvimento 

desse aplicativo esse objetivo pode ser alcançado com êxito. 

O IFRN Fit não está finalizado em sua última versão, atualmente encontra-se em seu 

estágio final de desenvolvimento uma versão mobile compatível com os sistemas Android e 

IOS, mas nessa sessão deve-se referenciar o que já foi realizado por meio do desenvolvimento 

do projeto em sua versão para desktop. 

Por fim, o software será utilizado no IFRN - Campus Mossoró buscando e 

implementando a melhoria de projetos como por exemplo o de qualidade de vida (QVT). 

Acreditamos que encontraremos indivíduos motivados para o desenvolvimento individual e 

coletivo; sujeitos capazes de avaliar continuamente a cultura organizacional que lhe sustenta; e 

que priorizarão e valorizarão a figura humana de forma integral por meio da atividade física. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com este trabalho foi possível observar que o método a qual foi utilizado para 

a elaboração do sistema se mostrou eficiente visto que com ele conseguiu recolher informações 

suficientes para que fosse desenvolvido um sistema básico que atende as necessidades 

primárias, sendo elas a informação e melhoria da relação com o público. 

Um dos pontos em que pode-se aprimorar e observar é que o alcance deste projeto fica 

limitado apenas aos treinos, porém, averiguando-se os diferentes cenários a uma 

contextualização e necessidades diferentes presentes em cada um, assim como o modo de 

entende-las e resolvê-las, podemos abordar as diversas áreas da atividade física e do lazer, tais 
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como: A Dança, Atletismo, Teatro, entre outras demais práticas que são ofertadas no campus, 

mas que não tem um horário apresentado junto ao Departamento de Educação Física. No 

entanto, vale salientar que estes aspectos podem ser melhorados e incluídos no sistema, como 

forma de adição para planos futuros tornando-o mais completo e eficiente. 
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Como reconhecer e atuar durante uma PCR em adultos?  

1,2 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

RESUMO 

Este artigo é uma revisão narrativa de literatura na qual objetiva reunir informações 

básicas referentes a PCR para que possa direcionar leigos a reverter este episódio de urgência 

e emergência a fim de direcionar o reconhecimento e a atuação e cenas de PCR. Ela é 

conceituada como ausência da atividade miocárdica levando a inesperada deficiência absoluta 

de oxigênio tissular em órgãos vitais podendo ser confirmada através da ausência de pulsos 

arteriais, entre eles o carotídeo, ausência de responsividade e apneia ou gasping. A busca dos 

documentos foram realizados na BVS sob o uso das bases de dados Scielo, MEDline, LILACS 

e BDENF direcionados pelas questões de pesquisa “como reconhecer uma PCR”? “como atuar 

numa PCR”?. Com este artigo foi possível construir um conhecimento básico sobre PCR afim 

de direcionar a atuação em cenas que a envolvam, para isso é necessário que o individuo saiba 

que deve fazer entre 100-120 compressões/min com profundidade de 5 a 6 centímetros. Se for 

leigo sem treinamento fazer estas compressões. Se não for intercalar 30 compressões com 2 

ventilações.    

PALAVRAS-CHAVE: parada cardiorrespiratória. Reanimação. Parada cardiopulmonar.  

 

ABSTRACT 

 

This article is a narrative literature review that aims to gather basic CRP information so that it 

can direct laypersons to reverse this urgency and emergency episode in order to direct CRP 

recognition and action and scenes. It is conceptualized as the absence of myocardial activity 

leading to the unexpected absolute deficiency of tissue oxygen in vital organs and can be 
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confirmed by the absence of arterial pulses, including the carotid artery, lack of responsiveness 

and apnea or gasping. The documents were searched in the VHL using the Scielo, MEDline, 

LILACS and BDENF databases directed by the research questions “how to recognize a PCR”? 

“How to act in a PCR”? With this article it was possible to build a basic knowledge about PCR 

in order to direct the acting in scenes that involve it, for this it is necessary that the individual 

knows that it must do between 100-120 compressions / min with depth of 5 to 6 centimeters. If 

you are a layman without training do these compressions. If it is not to intercalate 30 

compressions with 2 ventilations. 

KEYWORDS: cardiorespiratory arrest. Resuscitation. Cardiopulmonary arrest. 

1 INTRODUÇÃO 

Este artigo cientifico é uma revisão narrativa de literatura que busca trazer 

informações acerca da parada da cardiorrespiratória (PCR) para leigos e profissionais da 

saúde, visto que estudos mostraram deficiências em informações básicas destes últimos 

em como reconhecer e atuar no episodio de urgência e emergência que envolva PCR. O 

presente trabalho terá língua acessível ao publico leigo, servindo para este absolverem 

informações básicas referentes ao reconhecimento e atuação durante um episódio de PCR.  

Para a formulação do conteúdo aqui presente fora utilizado as diretrizes do ano de 

2015 da American Heart Association para a ressuscitação cardiopulmonar (RCP). O 

estudo foi guiado pelas seguintes questões de pesquisa: Como identificar uma PCR? 

Como realizar uma RCP de qualidade? Objetivando trazer este tipo de informação aos 

leitores deste artigo.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A batalha pela manutenção da vida se mostra presente em diversas situações em 

que envolvam episódios de urgência e emergência que podem ameaçar a vida dos 

indivíduos. Dentre essas situações a parada cardiorrespiratória é tida como a mais 
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preocupante, visto que está diretamente relacionada a causa da morte (SALAZAR, 

GASPAR SANTOS, 2017). 

A parada cardiopulmonar ou parada cardiorrespiratória (PCR) é conceituada como 

ausência da atividade miocárdica levando a inesperada deficiência absoluta de oxigênio 

tissular em órgãos vitais podendo ser confirmada através da ausência de pulsos arteriais, 

entre eles o carotídeo, ausência de responsividade e apneia ou gasping (respiração 

dificultosa intercaladas por apneia e respiração profunda). Para reverter a PCR, é 

recomendando fazer o uso de manobras de reanimação, cujo objetivo é manter o fluxo 

sanguíneo para enviar oxigênio ao cérebro e outros órgãos alvos (TALLO, 

GUIMARÃES, LOPES, 2012; AEHLERT, 2013; SBV, 2013). 

O objetivo primordial da RPC é restabelecer a oxigenação, ventilação e circulação 

sanguínea, a afim de evitar danos neurológicos e em outros tecidos funcionais. A 

Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma com a PCR pode ocorrer, principalmente, em 

quatro ritmos: os chocáveis como Fibrilação Ventricular (FV) e Taquicardia ventricular 

sem pulso (TVSP), estes podendo ser resolvidos através de choque e manobras. Enquanto 

os não chocáveis são Assistolia e Atividade elétrica sem pulso (AESP), mais frequentes 

em ambiente intra hospitalar – em razão da deterioração progressiva do quadro clinico – 

podem ter sua resolução através do uso de drogas e manobras de reanimação 

cardiopulmonar (MORAIS, 2017). 

A PCR é tida como uma condição de alta complexidade, sendo considerado como 

um problema de saúde no Brasil e mundialmente. No Brasil, ainda que não se possa 

mensurar completamente as estatísticas da PCR, estimam-se que ocorram 

aproximadamente duzentos mil intercorrências deste tipo no país sendo 50% dos casos se 

apresentando em ambiente hospitalar (SALAZAR, GASPAR SANTOS, 2017).  

Diante de tais estimativas é necessário que tanto leigos como profissionais da 

saúde tenha conhecimento das diretrizes atualizadas da American Heart Association -  que 

são atualizadas de 5 em 5 anos, última em 2015 – entretanto estudos realizados por Diaz 

et al (2017) a respeitos das diretrizes de da AHA apontaram que conhecimento satisfatório 
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de somente de 26,4% sendo insatisfatório índices percentuais próximos de 70% neste 

estudo.  

Outro estudo realizado por Beccaria et al. (2017) analisou o conhecimento de RCP 

de 112 profissionais do corpo de enfermagem de um hospital do interior de São Paulo e 

revelou que 60% não sabem detectar corretamente a parada cardíaca. Um percentual de 

70% não sabe que condutas tomar de forma imediata. Cerca de 90% desconhecem a 

sequência C-A-B do suporte básico de vida. Aproximadamente 60% erraram a relação 

compressão/ventilação. E apenas 20% conhecem a postura correta para a realização da 

compressão torácica.  

Espinola et al. (2017) também realizou um estudo sobre analise do conhecimento 

do corpo de enfermagem de um hospital no setor de unidade de terapia intensa (UTI), o 

resultou mostrado foi que 66,7% dos enfermeiros demostram saber reconhecer uma PCR, 

percentual considerado bom, porém ainda insatisfatório dado a relevância deste 

profissional para saúde.  

Neste cenário, e corroborando com os parágrafos anteriores, o presente artigo 

objetiva trazer informações básicas na PCR para capacitar o leigo e também  

profissionais para reconhecer e atuar numa parada cardiopulmonar, visto que os 

profissionais de saúde apresentam dificuldades, imagina então pessoas que não são do 

corpo da saúde.  

3 METODOLOGIA 

O presente artigo cientifico trata-se de uma revisão narrativa, que não aplica 

estratégias de busca sofisticadas e exaustivas, porém é ideal para a construção de teórica 

informações importantes a respeito de temas, ideal para construir teorias em artigos, teses 

e dissertações (ROTHER, 2007). A seleção dos estudos e a interpretação das informações 

podem estar sujeitas à subjetividade dos autores. É adequada para a fundamentação 

teórica de artigos de literatura realizada na biblioteca virtual de saúde (BVS) sobre as 

bases e dados LILACS, BDENF, MEDline e Scielo com os assuntos principais situados 
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em torno parada cardíaca, reanimação e cardiopulmonar com limites em humanos sob o 

idioma português entre os anos de 2014 a 2018.  

Os descritores utilizados foram: parada cardiorrespiratória, parada 

cardiopulmonar e reanimação refinados pelo operador boleano AND.  

A seleção dos artigos foi guiada pelas seguintes questões de pesquisa “como 

identificar uma PCR?” e “como agir durante episódio um episódio de PCR? ”se pautou 

nos seguintes critérios de inclusão: textos completos, publicados em fontes de livre de 

acesso em idioma português, sendo estes artigos, monografias, teses e dissertações. 

Quanto ao parâmetro de exclusão são: textos que não seja possível acessar sua fonte, 

trabalhos plagiados, resumos ou carta ao editor.  

Após a aplicação de todos estes parâmetros foram encontrados 18 documentos 

sendo avaliados através do método de leitura exploratória da qual foi responsável por 

refinar o conteúdo dando um resultado final de 8 artigos para serem utilizados no trabalho.  

As informações que respondem as questões de pesquisa foram agrupadas em 

quadros de forma a organizar melhor a informação e responder de maneira contundente 

as questões de pesquisa, respondendo o objetivo do trabalho. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 

Antes de iniciar a RPC e socorrer a vítima verifique se a cena está segura. 

Profundidade para as compressões: 2 a 2,4 polegadas ou 5 0u 6 centímetros. As 

respirações devem ser administradas durante 1 segundo cada. O dispositivo externo 

automático (DEA) ao chegar, deve interromper imediatamente a RPC e utilizado e 

aguardar instruções (SALAZAR, GASPAR SANTOS, 2017).  

Quadro 01 - O quadro abaixo mostra as informações de como o leigo deve agir 

em situação de PCR.   
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Como identificar uma 

PCR? 

Respiração anormal ou gasping?  

Pulso? 

Convulsão generalizada ou breve?  

1. Checar se há 

pulso carotídeo 

e respiração 

por no máximo 

10 segundos. 

Como atuar? 

Leigo sem 

treinamento 

1. pedir ajuda 

2. Iniciar RPC até chegar o 

DEA 

Compressões: 100 a 

120/m com 

profundidade de 2 a 

2,4 polegadas (5 ou 6 

cm) 

Leigo com 

treinamento 

1. Pedi ajuda 

2. Inicar ciclo de  30 

compressões seguidos de 2 

ventilações até chegar 

DEA. 

Cada respiração deve 

ser administrada em 

até 1 segundos com 

elevação o toráx. 

O socorrista não deve se 

apoiar no toráx da 

vítima durante as 

compressões.  

Fonte: AHA, 2015. 

 Para identificar uma PCR é necessário chegar se há pulso, se existe respiração ou 

ela está anormal ou se há convulsão. Sinais notórias de PCR são a ausência de pulso em 

grandes artérias com respiração anormal, gasping ou sem respiração. Há situações que 

convulsões breves e/ou generalizadas podem indicar aa ocorrência deste episodio de 

urgência e emergência. A PCR sempre vem acompanhada de ausência de fluxo arterial 

(AHA, 2015; MORAIS, 2017). 
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Um leigo ao presenciar uma cena de PCR a primeira coisa a se fazer é verificar se 

a cena está segura, logo após pedi ajuda e iniciar as compressões até a chegada do DEA. 

Quando esse leigo não tem treinamento ele deve somente realizar as compressões se 

posicionando ao lado do tórax e colocando suas mãos no meio do peito da vítima e 

fazendo as compressões com frequência de 100 a 120 compressões/minuto. Se este leigo 

tiver treinamento, deve seguir todos os passos já descritos adicionando 2 respirações a 

cada 30 compressões. Com cada respiração de resgate durando no máximo 1 segundo 

(BRASIL, 2016 ).  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através desta revisão narrativa de literatura foi possível construir um 

conhecimento básico sobre informação pertinentes a PCR para ajudar leigos e até mesmo 

profissionais a biscarem informações rápidas para reverter a PCR. Implicitamente foi 

possível perceber que  sociedade deve se capacitar para poder atuar nos episódios de RPC 

para a reversão da PCR, para isso é necessário que a mesma busque conhecimento e 

informações e leiam para poder entrar na batalha da lura pela vida. Sendo assim é 

necessário que conhecem os princípios e os procedimentos básicos para administração de 

uma ressuscitação cardiopulmonar efetiva. Além disso é necessário que saibam 

reconhecer sinais aparentes de PCR para direcionar a sua ação de forma a reverter o 

quadro. Profissionais de também deve buscar informações para se atualizarem e terem 

um conhecimento satisfatória o reconhecimento e na forma de reversão de uma PCR.  
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EXPLORAÇÃO E APLICAÇÃO DO TERMÔMETRO DE 

FATORES DE RISCO E PROTEÇÃO PARA O USO DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS ENTRE OS ESTUDANTES DO ENSINO 

MÉDIO INTEGRADO DO IFRN CAMPUS NATAL-CIDADE ALTA 

XXX1 e XXX2 

1 e 2 IFRN – Campus Natal-Cidade Alta 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde – Saúde Coletiva 

RESUMO 

Essa pesquisa tem como objetivo identificar quais os fatores de risco para o isso de álcool 

e outras drogas entre os estudantes do ensino médio integrado do IFRN Campus Natal 

Cidade Alta podem ser trabalhados no intuito de minimizá-los, e quais são os fatores de 

proteção que a escola pode otimizar para aumentar seu espaço protetivo do uso de drogas 

juntos aos estudantes; com isto, possibilitar a construção de um projeto de prevenção no 

Campus conectado com a realidade dos estudantes. A preocupação na elaboração de 

dados para a construção de um projeto de prevenção tem se tornado presente no Campus, 

desde a ocorrência de episódios recorrentes de uso e abuso de bebidas alcoólicas. A 

metodologia utilizada foi de aplicação e exploração do termômetro de fatores de risco e 

de proteção para o uso de álcool e outras drogas entre estudantes. Os resultados obtidos 

com a aplicação do termômetro foi encontrar os principais fatores de risco para o uso de 

álcool e outras drogas entre os estudantes do ensino médio integrado do IFRN Campus 

Natal Cidade Alta, bem como os fatores de proteção; ambos irão contribuir para a 

construção de um projeto de prevenção no Campus mais realista com o contexto local. 

PALAVRAS-CHAVE: Adolescência. Álcool. Drogas. Prevenção. Redução de danos. 

ABSTRACT 

This research aims to identify which risk factors for alcohol and other drugs among 

students of IFRN Campus Natal Cidade Alta integrated high school can be worked out to 

minimize them, and what are the protective factors that the school can optimize to 

increase its protective space for drug use with students; This will enable the construction 

of a Campus prevention project connected with the students' reality. Concern in the 

elaboration of data for the construction of a prevention project has been present in the 

Campus, since the occurrence of recurrent episodes of alcohol use and abuse. The 

methodology used was to apply and explore the thermometer of risk and protection factors 

for the use of alcohol and other drugs among students. The results obtained with the 

application of the thermometer were to find the main risk factors for alcohol and other 

drug use among IFRN Campus Natal Cidade Alta integrated high school students, as well 

as the protective factors; both will contribute to building a more realistic campus 

prevention project with the local context. 

KEYWORDS: Adolescence. Alcohol. Drugs. Prevention. Harm reduction.  
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1 INTRODUÇÃO 

O uso de drogas no Brasil ainda é um tema com espaço para maior investigação, 

mais especificamente no que se refere ao uso e abuso de substância em geral na população 

de crianças e adolescentes. Entendendo o panorama brasileiro acerca do tema, até a 

década de 1980, o que havia era um pânico em geral em relação ao uso de drogas ilícitas. 

A partir de 1987 o surgimento do Centro Brasileiro de Informações sobre Drogas 

Psicotrópicas (CEBRID), da Universidade de São Paulo, favoreceu a ampliação dos 

estudos sobre as drogas em geral. Assim, a CEBRID, mostrou que haviam abordagens 

distintas:  

a) Uma de natureza emocional, com base no senso comum, que apontava uma 

preocupação com o uso indiscriminado de qualquer substância e com rápida 

disseminação de dependência;  

b) outra com base em resultados de pesquisa, mais realistas, que apontaram um 

número relativamente reduzido de usuários, com predomínio do uso de drogas lícitas. 

A partir da ampliação dos estudos sobre o tema, observamos que há 

conhecimentos a construir e informações disseminadas no senso comum a serem 

desconstruídas a partir dos estudos científicos. Em 2004 o CEBRID realizou o V 

Levantamento Sobre o Consumo de Drogas Entre Estudantes do Ensino Fundamental e 

do Ensino Médio, e demonstrou que: 65,2% dos estudantes consumiram álcool pelo 

menos 1 vez na vida; 44,3% consumiram álcool pelo menos uma vez no último mês; 

11,7% apresentaram uso frequente, ou seja, 6 ou mais vezes por mês; e 6,7% 

apresentaram uso pesado, ou seja, 20 ou mais vezes por mês.  

Outro estudo relevante aponta que 1/3 dos estudantes do Ensino Médio da rede 

particular de São Paulo em 2008 já tiveram pelo menos uma situação de uso pesado 

episódico, também conhecido como “binge drinking”. Esse tipo de uso se refere ao 

consumo de 5 ou mais doses para homens e 4 ou mais doses para mulheres, em uma 

mesma ocasião. O uso episódico está menos ligado a problemas crônicos; entretanto, 

vários estudos já relacionaram o volume de álcool consumido e a concentração sanguínea 
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do álcool com diversos problemas sociais, familiares e clínicos. O uso pesado episódico, 

ou uso em “binge”, causa outros tipos de problemas não menos importantes: sexo 

desprotegido e todas as suas consequências, como gravidez indesejada e doença 

sexualmente transmissível; violência de todos os tipos (brigas em bares, homicídio, 

violência doméstica, acidente de trânsito, crise hipertensiva ou descontrole de diabetes ou 

doenças crônicas), entre outros (SILVA, 2018). 

Foi pensando nos seus alunos e usando como base os dados expostos acima que o 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal-Cidade Alta, propôs e 

aplicou esta pesquisa em 2018 afim de identificar os fatores de risco em que os estudantes 

do ensino médio técnico se encontram e dessa forma intervir com o propósito de reduzi-

los, bem como potencializar os fatores de proteção também identificados. E para que esses 

dados fossem coletados, um grupo de estudos com uma estudante bolsista e quatro 

estudantes voluntários foi criado para discutir e encontrar melhores formas de abordar os 

adolescentes de forma efetiva.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os principais referenciais teóricos desta pesquisa são o livro-texto e o caderno-

texto do “Curso de prevenção do uso de drogas para educadores de escolas públicas” 

(BRASIL, 2014; SEIDL et al, 2014). As principais bases para a construção do nosso 

referencial teórico são: estudos epidemiológicos; a redução de danos; e a prevenção no 

contexto escolar e a abordagem sistêmica relacional. 

2.1 Estudos epidemiológicos 

São essenciais para uma melhor definição da ação posterior a ser implementada 

na forma de prevenção, focalizando essa população específica do ensino médio integrado. 

Por consequência, intervenções preventivas minimizam os fatores de risco e 

potencializam os fatores de prevenção. As ações de intervenção poderão ser pautadas em 

fatores sociais e psicológicos, sejam eles: o relacionamento familiar; a autoestima; a 
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religiosidade; a oferta de drogas; a percepção de risco; informações sobre drogas; 

perspectivas de futuro. 

Estudos sobre bebidas alcoólicas apontam que esta é a droga mais consumida no 

Brasil, e que 12% da população adulta atende a critérios de dependência no uso. Estudos 

também indicam que o fato de uma pessoa em casa consumir bebidas alcoólicas aumenta 

a chance de o adolescente também consumir (BRASIL, 2014). 

Entretanto, é relevante também conhecer estudos sobre o uso de outras 

substâncias: entre estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio em 2010 no 

Brasil (VI Levantamento nacional sobre o consumo de drogas psicotrópicas entre 

estudantes do ensino fundamental e médio da rede pública de ensino nas 27 capitais 

brasileiras), 24,6% já experimentaram outras substâncias, exceto álcool e tabaco – uma 

porcentagem um pouco maior do que a verificada em 22,6% em 2004. 

2.2 Redução de danos  

É um conjunto de princípios e ações para a abordagem dos problemas relacionados 

ao uso de drogas. A redução de danos não pressupõe que deva haver imediata e 

obrigatória extinção do uso de drogas – no âmbito da sociedade ou no caso de cada sujeito 

–, seu foco incide na formulação de práticas, direcionadas aos usuários de drogas e aos 

grupos sociais com os quais eles convivem, que têm por objetivo a diminuição dos danos 

causados pelo uso de drogas. 

É possível identificar diversos tipos de uso de substâncias, requerendo para cada 

tipo de uso uma atenção diferente. Entre os adolescentes, ele parte desde a abstinência, 

experimentação, uso esporádico, uso frequente, uso abusivo, até a dependência. Em 

relação à abstinência, embora seja o ideal, é preciso reconhecer que algumas drogas já 

fazem da vida dos adolescentes desde cedo, sendo por isso importante garantir a educação 

para as drogas na perspectiva do adiamento o máximo possível o primeiro contato, ou da 

experimentação. A experiência mostra que, quanto mais cedo uma pessoa começa a usar 

drogas, mais possibilidades têm de ter problemas com elas. 
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A experiência de consumo de uma droga pode levar ao desejo de repeti-la com 

alguma periodicidade – uso esporádico, ou com frequência – uso frequente. Essas 

situações podem não trazer um problema, mas não são isentas de riscos. As fronteiras 

entre cada estágio de consumo não são tão claramente definidas e a sequência de uma 

para outra não é algo inevitável nem irreversível. O uso não problemático pode, portanto, 

tornar-se abuso (ou uso inadequado), conforme a pessoa, a droga ou a ocasião. Uma 

pessoa que usou exageradamente e teve problemas com uma determinada substância pode 

perceber os riscos (ou ser alertada) e diminuir seu consumo a índices adequados ou 

mesmo tornar-se abstinente. 

O uso abusivo não significa necessariamente a dependência. Caracteriza-se a 

dependência pela dificuldade de a pessoa parar ou diminuir o consumo pela simples 

decisão própria, sem o recurso de ajuda externa, seja de um especialista, de um 

medicamento ou de outras pessoas. A dependência inclui fenômenos fisiológicos, 

comportamentais e cognitivos e leva o indivíduo a dar prioridade ao uso da droga em 

detrimento de outros comportamentos que antes tinham maior valor. 

2.3 Prevenção no contexto escolar e a abordagem sistêmica relacional 

A prevenção do uso de drogas pode adotar diferentes visões. Para trabalhar a 

prevenção em adolescentes no contexto escolar, a visão relacional sistêmica traz aos 

educadores a prática de redes sociais. Dessa maneira, possibilita englobar as diferentes 

formas pelas quais o adolescente se sente pertencente a um grupo de pessoas. Esse grupo 

de pessoas que se relaciona e interage de maneira regular e que ele identifica como sendo 

pessoas significativas forma a sua rede social. Rede social é, então, o conjunto de relações 

significativas de uma pessoa. A rede social contribui para o autorreconhecimento. Na 

adolescência, as relações que o indivíduo vivencia e estabelece com o mundo influenciam 

na forma como ele se percebe, como estrutura sua identidade e como desenvolve seus 

hábitos de autocuidado, projetos de vida e perspectivas. 

A abordagem sistêmica relacional diz respeito a considerar o uso de drogas como 

um fenômeno complexo, pois é determinado por muitos fatores que interagem entre si, o 
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que faz com que cada caso seja diferente dos outros. Mesmo se considerarmos a 

dependência de drogas como um problema que deve ser abordado como uma das questões 

de saúde, isso não significa que se trata apenas de um problema com causas físicas e 

orgânicas. As questões psíquicas ou emocionais, assim como outros fatores da vida da 

pessoa, inclusive os sociais, culturais, familiares e jurídicos, são igualmente importantes 

e interagem de forma dinâmica entre si. 

Identificar os fatores de riscos e de proteção para o envolvimento dos adolescentes 

com as drogas é essencial na perspectiva de redução de danos, assim como também 

considera o papel e influência das redes sociais dos estudantes nesse envolvimento. Os 

fatores de risco e de proteção são situações que influenciam ou protegem um indivíduo 

de fazer o uso de álcool e outras drogas. Esses fatores estão presentes dentro de cada 

interação que as pessoas têm com outras. A essa interação damos o nome de redes sociais, 

e para facilitar a coleta de dados e ter uma análise mais detalhada, essas redes foram 

divididas em quatro subcategorias, família, amigos, escola/trabalho e comunidade. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada na pesquisa foi resultado da dissertação de mestrado 

intitulada “Redes sociais e fatores de risco e proteção para o envolvimento com drogas 

na adolescência: abordagem no contexto da escola”, elaborada por Juliana Santos Borges, 

no Mestrado de Psicologia Clínica e Cultura da Universidade Federal de Brasília 

(BORGES, 2006). O material para a realização da pesquisa nas escolas foi 

disponibilizado pelo caderno-texto do “Curso de prevenção do uso de drogas para 

educadores de escolas públicas”, em sua sexta edição, elaborados a partir da parceria entre 

a Secretaria Nacional de Atenção às Drogas (SENAD) e o Ministério da Educação (MEC) 

(BRASIL, 2014; SEIDL et al, 2014). 

Essa pesquisa trata-se de uma proposta de avaliação e intervenção construída a 

partir da abordagem sistêmica e da teoria e pratica de redes sociais que envolve o 

adolescente e suas relações. É composta por duas etapas: 
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1ª etapa: trata-se de um questionário de autoavaliação do adolescente e da turma 

sobre situações de risco e de proteção que vivenciam em sua rede social pessoal. Esse 

questionário possui 80 questões, visando avaliar qual a situação de maior vulnerabilidade 

e de segurança entre as 4 áreas que compõe o que chamamos de rede social: amigos, 

família, comunidade e escola/trabalho. 

O questionário é um instrumento destinado a ser aplicado pelos educadores que 

trabalham com adolescentes, seja em escolas da rede pública seja em escola particular, 

bem como em outros contextos educacionais. 

Figura 1: Exemplo do termômetro de proteção e de risco para o envolvimento com drogas 

 
Fonte: BRASIL, 2014. 

 

No questionário, os estudantes responderam algumas afirmativas sobre eles 

mesmos e ao final pôde calcular e avaliar o quanto existe de risco para o envolvimento 

com as drogas e o quanto se encontra protegido em cada um dos contextos de sua rede 

social. A auto-avaliação é feita a partir de perguntas sobre ações, atividades ou situações 

que podem ou não fazer parte do dia a dia do estudante. Se a afirmativa for verdadeira 

para sua realidade pessoal, o estudante marcava SIM; se não fosse verdade, o estudante 

era orientado a marcar NÃO. Após o preenchimento do questionário, os estudantes 
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podiam elaborar os seus próprios termômetros de proteção e de risco para o envolvimento 

com drogas (Figura 1). 

2ª etapa: Consistiu em um grupo focal debatendo em sala de aula com a turma 

sobre o tema das drogas, anotando sugestões dos próprios alunos sobre o que seria viável 

o educador fazer para minimizar os fatores de risco. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Podemos destacar como resultado positivo o engajamento do grupo de pesquisa, 

composto em sua maioria por estudantes voluntários, que entenderam a importância de 

levarmos uma discussão qualificada sobre o tema para a dificuldade escolar, lidando 

inclusive com o método científico pela primeira vez. Outro resultado positivo é a 

sensibilização da comunidade escolar acerca do tema, visto que desde a divulgação dos 

estudos até os momentos de apresentação do projeto, a comunidade tem acompanhado o 

desenrolar da pesquisa, estando ciente de seus propósitos e de sua base teórica. 

A sensibilização da comunidade escolar a respeito das ações da pesquisa foi 

realizada em três momentos: aos servidores do Campus na Semana Pedagógica de 2018.2; 

na Reunião de Pais e Mestres referente ao 2º bimestre de 2018; e numa roda de conversa 

sobre uso e abuso de álcool e outras drogas e redução de danos na Semana de Incentivo 

à Saúde e Cidadania. 

Apresentaremos os resultados das duas etapas da pesquisa, seguindo a 

metodologia. 

4.1 Resultados da 1ª etapa: aplicação dos questionários 

Após ser concluída a primeira etapa da pesquisa com a aplicação do questionário 

de auto-avaliação do adolescente sobre situações de risco e de proteção que vivenciam 

em sua rede social pessoal em todas as turmas do Ensino Médio Integrado, observamos 

os seguintes resultados, apresentados abaixo por ano/período. 

4.1.1 Primeiros anos: 
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Como é possível observar na Tabela 1, os estudantes dos primeiros anos do Ensino 

Médio Integrado do IFRN Campus Natal-Cidade Alta concordam mais com as afirmações 

do questionário que se referem a fatores de proteção do que a fatores de risco. Além disso, 

sinalizam a família como um forte fator de proteção, seguido pela escola. No primeiro 

ano de Multimídia Vespertino, amigos e família se apresentaram igualmente como fator 

de risco, ainda que com pontuação significativamente inferior a ambos os fatores quando 

se colocam como fator de proteção. Nos primeiros anos, como em todos os outros anos, 

a comunidade do entorno da Unidade Rocas foi considerado o maior fator de risco, e o 

menor fator de proteção. 

Tabela 1: Resultados dos questionários aplicados nos primeiros anos do Ensino Médio Integrado do 

IFRN Campus Natal-Cidade Alta, em números absolutos 
1º ano Lazer Matutino 1º ano Multimídia Matutino 1º ano Multimídia Vespertino 

Proteção Risco Proteção Risco Proteção Risco 

Família 243 Comuni-

dade 

118 Família 218 Comunidade 113 Família 216 Comunidade 125 

Escola 225 Amigos 77 Escola 209 Amigos 66 Escola 201 Amigos/ 

Família 

83 

Amigos 194 Família 64 Amigos 183 Família 59 Amigos 198 Escola 53 

Comuni-

dade 

105 Escola 35 Comunidade 95 Escola 50 Comunidade 57 
 

 

4.1.2 Segundos anos: 

Os segundos anos apresentam padrão semelhante aos primeiros anos: o principal 

fator de risco é a comunidade do entorno da Unidade Rocas, e o principal fator de proteção 

é a família, com exceção da turma do 2º ano de Lazer, que identifica os amigos como 

principal fator de proteção (Tabela 2). 

Tabela 2: Resultados dos questionários aplicados nos segundos anos do Ensino Médio Integrado do 

IFRN Campus Natal-Cidade Alta, em números absolutos 
2º ano Lazer Vespertino 2º ano Multimídia Matutino 2º ano Multimídia Vespertino 

Proteção Risco Proteção Risco Proteção Risco 

Amigos 196 Comuni-

dade 

157 Família 266 Comunidade 172 Família 202 Comunidade  151 

Família 172 Família 81 Amigos 249 Amigos 108 Escola 166 Amigos 93 

Escola 139 Escola 70 Escola 191 Escola 97 Amigos 160 Família 74 

Comuni-

dade 

65 Amigos 69 Comunidade 112 Família 85 Comunidade 79 Escola 65 

 

4.1.3 Terceiros anos: 

743 



 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Nos terceiros anos também uma das turmas, o 3º ano de Multimídia (turma 1), 

identificou os amigos como principal fator de proteção, embora a diferença nesta turma 

entre o primeiro e o segundo fator de proteção seja bem irrisória (Tabela 3). Nas outras 

turmas, permanece a família como principal fator de proteção e a comunidade como 

principal fator de risco. 

Tabela 3: Resultados dos questionários aplicados nos terceiros anos do Ensino Médio Integrado do IFRN 

Campus Natal-Cidade Alta, em números absolutos 
3º ano Lazer Matutino 3º ano Multimídia Vespertino Turma 1 3º ano Multimídia Vespertino Turma 2 

Proteção Risco Proteção Risco Proteção Risco 

Família 134 Comuni-
dade 

78 Amigos 130 Comunidade 63 Família 165 Comunidade 87 

Amigos 130 Escola 34 Família 127 Família/ 

Escola 

36 Amigos 140 Escola 66 

Escola 99 Família 21 Escola 95 Amigos 26 Escola 106 Amigos 47 

Comunidade 44 Amigos 16 Comunidade 44 
 

 Comunidade 55 Família 39 

 

4.1.4 Quartos anos: 

Ao longo das discussões e realização da pesquisa, existia a expectativa no grupo 

de estudos da pesquisa de que nos quartos anos a família não seria o principal fator de 

proteção, visto que são em sua maioria jovens em média com 18 anos, caminhando para 

uma independência emocional e financeira. Entretanto, essa expectativa não foi atendida: 

a família se apresenta novamente como principal fator de proteção, assim como a 

comunidade o principal fator de risco (Tabela 4). 

Tabela 4: Resultados dos questionários aplicados nos quartos anos do Ensino Médio Integrado do IFRN 

Campus Natal-Cidade Alta, em números absolutos 
4º ano Multimídia Matutino Turma 1 4º ano Multimídia Matutino Turma 2 

Proteção Risco Proteção Risco 

Família 178 Comunidade 84 Família 172 Comunidade 90 

Amigos 142 Escola 48 Amigos 101 Amigos 64 

Escola 140 Família 40 Escola 80 Escola 47 

Comunidade 72 Amigos 39 Comunidade 42 Família 44 

4.2 Resultados da 2ª etapa: grupos focais 

A segunda fase do projeto consistiu em discussão nas turmas sobre os seus perfis 

e sugestões para potencializar os fatores de proteção e minimizar os fatores de risco. De 

qualquer modo, as discussões foram ricas em sugestões de intervenções para a prevenção 

do uso indevido de álcool e outras substâncias, que poderão ser implementadas 

posteriormente no Campus. 
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Algumas das principais sugestões foram: rodas de conversas com alunos e pais, 

com o objetivo de esclarecer sobre os benefícios e malefícios das diversas substâncias; 

campanhas na comunidade para a diminuição de venda de álcool e tabaco para menores 

de idade; participação em ações sociais comunitárias com atividades de prevenção ao uso 

de drogas voltas para jovens da comunidade; melhoria do diálogo e das relações entre 

educadores e estudantes; entre outros. 

Programas alicerçados na transmissão de conhecimento, com foco na informação 

para a mudança de comportamento, têm pouco efeito comprovado. O tipo de mensagem 

deve ser relevante aos educandos e aplicável às experiências cotidianas, mas a informação 

isolada é uma estratégia ineficiente. Programas interativos são, pelo menos, duas vezes 

mais efetivos do que programas não interativos e requerem facilitadores habilitados no 

manejo de grupo; eles devem ser implementados de modo a promover o intercâmbio de 

ideias entre os educandos (BRASIL, 2017). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Discutir o tema de uso de álcool e outras drogas no espaço escolar é sempre uma 

tarefa reconhecidamente necessária, mas difícil de se realizar pelos mais diversos 

motivos. Preconceitos surgem ao se lidar com o tema, e a tendência pode ser buscar pelo 

responsável pelo problema, em vez de partir da compreensão que os fatores são múltiplos 

para o uso e abuso de substâncias, como a abordagem sistêmica relacional propõe. O 

maior aprendizado que este grupo de pesquisa teve é que o fundamental é realizar a 

educação para as drogas no ambiente escolar, dentro das possibilidades de cada escola e 

de cada profissional que se proponha a fazer esse trabalho.  
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INFECTANTES E SEU IMPACTO POSITIVO AO MEIO AMBIENTE E 

SAÚDE P´BLICA 

Lucas Simião de Morais1; Breender Bernardo Vasconcelos2; Edielson Teixeira do Nascimento;  

Gerda Lucia Pinheiro Camelo3 

1,2 IFRN – Campus Natal 

                                              ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

RESUMO 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar a gestão em redes dos resíduos de serviço de saúde 

infetantes em duas unidades hospitalares estaduais de saúde pública no município de Natal-RN 

e seu impacto positivo ao meio ambiente e saúde pública. Para o atingimento do escopo foram 

aplicadas entrevistas semiestruturadas e observações in loco como parte da análise de gestão. 

Verificou-se que os profissionais responsáveis pela separação dos  

Resíduos possuem conhecimento sobre a segregação e destinação final. As unidades de saúde 

afirmaram ter ciência da legislação sobre gerenciamento de resíduos sólidos infectantes. 

Podendo ofertar assim, uma melhor gestão de redes desses resíduos, possibilitando um impacto 

positivo ao meio ambiente mais equilibrando evitando a poluição com o descarte irregular como 

também uma saúde pública mais saudável para população. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Gestão em Redes, Meio ambiente, Saúde pública, Educação.  

 

ABSTRACT 

The objective of this research was to analyze the network management of infectious 

health service waste in two state public health units in the city of Natal-RN and its positive 

impact on the environment and public health. To reach the scope, semi-structured interviews 
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and on-site observations were applied as part of the management analysis. It was verified that 

the professionals responsible for the separation of residues have knowledge about segregation 

and  

final destination. The health units claimed to have knowledge of the legislation on 

managing infectious solid waste. It can thus offer a better management of such waste networks, 

allowing a positive impact on the environment, more balanced avoiding pollution with irregular 

disposal as well as a healthier public health for the population. 

 

KEYWORDS: Management in Networks, Environment, Public Health, Education. 

FORMATAÇÃO 

As regras de formatação para o resumo expandido são: espaçamento de 1,5 entre 

linhas durante todo o texto, exceto para citações, fonte Times New Roman tamanho 12, 

com margens de 3 cm (superior e à esquerda) e 2 cm (inferior e à direita). Os títulos das 

seções devem ser formatados em negrito e caixa alta, tamanho 14, alinhado à esquerda. 

O tamanho da página deve estar configurado para o formato A4.  

As citações que ultrapassarem 3 linhas devem ser formatadas com recuo de 4 cm 

no texto, com espaçamento simples e tamanho 10. As demais citações devem ser 

incorporadas ao corpo do texto normalmente, com a mesma formatação. Todas as citações 

devem ser devidamente referenciadas, com o nome do autor em caixa alta, seguido do 

ano da publicação da obra e da página consultada. Ex: (RAMOS, 2018, p. 14), para dois 

autores: (SILVA; SOUZA, 2016, p. 50), para mais de dois autores (JUNIOR et al., 2010, 

p. 13). Todas as citações mencionadas devem estar listadas nas referências do trabalho. 

O corpo do artigo escrito em Português deve conter entre 6 a 12 páginas, podendo 

ser elaborado por até cinco (5) autores. Ressalta-se que o formato de artigo é destinado 

exclusivamente a trabalhos/projetos que se encontram concluídos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a crescente preocupação acerca das questões ambientais, os resíduos sólidos 

gerados por toda a sociedade têm se tornado um grande problema para a preservação do 

meio ambienta por causa da sua má gestão e destinação final. Dentre esses resíduos estão 

os Resíduos de Serviço de saúde (RSS), sobretudo os infectantes, a falta de informação, 

separação e destinação final é um grande desafio para preservação do meio ambiente e da 

saúde pública.  

A preocupação ambiental está presente na legislação brasileira. O art. 23 § VI da 

Constituição Federal de 1988 dispõe, como sendo uma competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a proteção do meio ambiente e 

combate à poluição em qualquer das suas formas. Outro exemplo é o art. 225 que dá a 

todos o direito de um meio ambiente ecologicamente equilibrado, de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, sendo de responsabilidade também da 

população defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.  

A falta de uma gestão correta e eficiente dos Resíduos de Serviços de Saúde 

Infectantes tem aumentando o risco à saúde pública e ao equilíbrio do meio ambiente. 

No entanto, segundo dados da Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública 

e Resíduos Especiais Abrelp, mostra que ainda cerca de 27,5% dos municípios 

brasileiros destinaram seus RSS sem declarar o tratamento prévio dado aos mesmos, 

o que contraria as normas vigentes e apresenta riscos diretos aos trabalhadores, à saúde 

pública e ao meio ambiente  

 Neste sentido, essa pesquisa tem por objetivo apresentar o impacto positivo 

observado através da pesquisa de campo com entrevistas semi estruturadas a dois 

gestores  de unidades hospitalares de saúde pública estadual no município de Natal-

RN, visando combater a poluição do meio ambiente, como também propiciar uma 

melhor saúde pública para toda a população, através do engajamento de diversos 

atores, da eficiência e  economicidade dos gastos públicos,  descentralização 

horizontalizada e verticalizada que a gestão em redes proporciona 
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2 METODOLOGIA 

Este trabalho trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, que busca 

compreender o impacto positivo ao meio ambiente que a gestão em redes possibilita em 

duas unidades hospitalares estaduais de saúde pública no município de Natal/RN, através 

de entrevista com roteiro semiestruturados aos gestores das referidas unidades, como 

também por observação in loco. Essa pesquisa busca por meio dos seus méritos e critérios 

uma proximidade da realidade do objeto estudado, como também um estudo mais 

detalhado com levantamento, análise e interpretação de dados.   

Dessa forma, utilizou-se como forma de coleta de dados o roteiro de pesquisa com 

entrevistas exploratória descritiva, que possibilita a junção de perguntas aberta as quais 

podem surgir no momento, como também com perguntas já definidas previamente no 

roteiro. Nesse método, o entrevistador pode levar a entrevista como uma conversa 

informal, dando total liberdade para o entrevistado discorrer sobre o assunto em questão. 

Além disso, também se utilizou a observação in loco como fonte para a análise da 

gestão. A observação aproxima o pesquisador de seu objeto de estudo, assim como 

permite “identificar e obter provas a respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos 

não têm consciência, mas que orientam seu comportamento” (BONI; QUARESMA, 

2005, p.71 apud LAKATOS, 1996, p.79), o que possibilita o registro e coleta de 

informações sem a utilização direta de instrumentos de pesquisa.  

Por fim, a análise qualitativa que permitiu entender os impactos positivos ao meio 

ambiente da Gestão em Redes dos Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) na administração 

pública. E ainda, Robert Yin (2015) ratifica que os estudos de caso surgem da necessidade 

de compreensão dos fenômenos sociais complexos, permitindo uma investigação na 

busca por preservar as características globais dos eventos da vida real. 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As estruturas em redes ocorrem quando trabalhar isoladamente já não é suficiente. 

Isto é, indivíduos representando a si mesmos ou alguma organização, percebem que 

trabalhar de forma independente não é o bastante para solucionar um problema ou questão 

mais complexa. Uma estrutura em rede se formaria, portanto, quando essas pessoas, e as 

organizações por elas representadas, percebem que são apenas uma pequena parte do 

quadro completo (TEIXEIRA E OUVERNEY, 2007).  

Neste sentido, através das entrevistas e observações realizada nas unidades 

hospitalares, percebemos uma configuração de gestão em redes como impacto positivo 

para o meio ambiente e saúde pública. Conforme figura 1 
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Cada ator tem sua responsabilidade, eles trabalham de forma interligada e 

independe para solução do problema estudado.  

• Governo do Estado: Através da Secretária de Saúde disponibiliza o processo 

licitatório, analisa as propostas mediante os indicadores de eficiência e economicidade, 

executa o contrato da prestação de serviço das empresas terceirizadas.  

• Empresas terceirizadas: Essas, prestam o serviço para qual foi contratada nas 

unidades hospitalares do Estado, cada uma com sua especificidade. A primeira empresa, 

após contratada é responsável pelo recolhimento interno do RSS, como também sua 

segregação e acondicionamento. A segunda, mediante a contratação especifica, pois é 

uma empresa especializada em transporte e destinação final (incineração) dos resíduos de 

serviço de saúde infectante é responsável pela pesagem (pois mediante o indicador de 

economicidade, o Governo paga somente pelos resíduos produzidos, por isso a 

importância da pesagem, levando em consideração a melhor utilização dos recursos 

públicos, gerando economia aos cofres públicos com essa prática), coleta, transporte e 

disposição final, evitando assim o descarte inadequado no solo e posterior contaminação 

do meio ambiente.   

• Unidades Hospitalares: Essas, por sua vez, é incumbida da responsabilidade do 

desenvolvimento do PGRSS – Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviço de 

Saúde. Tanto da criação, implementação, execução e avaliação, segundo as normas da 

RDC ANVISA no 306/04, no seu capítulo IV, define que é da competência dos serviços 

geradores de RSS, entre outras como: prover a capacitação dos funcionários envolvido na 
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coleta, transporte e destinação final, requerer às empresas prestadoras de serviços 

terceirizadas a apresentação de licença ambiental para o tratamento ou disposição final 
dos resíduos de serviços de saúde, e documento de cadastro emitido pelo órgão 

responsável de limpeza urbana para a coleta e o transporte dos resíduos.  Dito isto, a 

importância analisada como impacto positivo para o meio ambiente e saúde pública se 

encontra em todo o conjunto de gestão em redes analisado, como estrutura feita para 

proporcionar o tratamento, segregação, acondicionamento, transporte e destinação final 

desses resíduos de forma correta evitando a contaminação do meio ambiente, como 

também proliferações de doenças contagiosas com aqueles que tenham contato com esse 

tipo de resíduos se eles forem descartados incorretamente em aterros sanitários, gerando 

um grande perigo para saúde pública e meio ambiente 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante o trabalho de campo, através da visita e entrevista com os gestores e 

análise dos dados, evidenciou-se que o sistema de Gestão em Redes dos Resíduos de 

Serviço de Saúde Infectante, propicia a administração pública o engajamento necessário 

para combater a poluição do meu ambiente produzido pelo descarte irregular desse tipo 

de resíduo. Esse sistema possibilita o engajamento de outros autores citados no artigo, 

pois sozinho a administração pública não consegue resolver os problemas ambientais 

produzidos pelo descarte irregular dos resíduos infectantes, como contaminação do solo, 

risco de proliferação de doenças transmissíveis pelo contato humano com esse tipo de 

material com risco biológico. O impacto positivo produzido pela Gestão em Redes correta 

dos resíduos infectantes reflete um meio ambiente mais equilibrando, pois a destinação 

final correta é executada que é a incineração, conforme normas da RDC ANVISA nº 

305/2002.  

Dito isto, mediante as observações feitas nas pesquisas de campo, sugerimos 

algum mecanismo para trazer mais eficiência em uma das unidades hospitalares base do 

estudo em questão. Mecanismo básicos de se implementar, que não acarretarão custos 

adicionais para diretoria do hospital, exigirá apenas planejamento estratégico dos 

administradores e tomada de decisão, que resultará em um planejamento mais eficiente 

ao combate da contaminação do meio ambiente.   

Os mecanismos que podemos apresentar para melhorar a gestão interna da 

unidade hospitalares são:   
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• Escolha de um Profissional da área da saúde para elaborar o PGRSS interno do 

hospital.   

• Expor todo o planejamento e suas fases em um mural interno na unidade 

hospitalar.   

• Promover ações educacionais sobre a importância da melhor gestão dos RSS 

Infectantes aos funcionários da unidade hospitalar.  Neste sentindo, as dificuldades 

encontradas nas pesquisas de campo seriam minimizadas com a execução desses 

mecanismos de planejamento para melhor eficiência e eficácia da gestão em redes dos 

RSS Infectantes na administração pública. Pode-se afirmar que o gerenciamento dos 

resíduos hospitalares tem base técnica sólida e aplicabilidade, o que o torna instrumento 

eficiente diante do exposto neste artigo, evitando e/ou minimizando as possíveis 

alterações ambientais que podem ser geradas por esses tipos de resíduos.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde 

RESUMO 

Os trabalhadores que atuam na revenda de combustíveis são expostos diariamente a inúmeros 
riscos laborais. Estes fatores de risco são ignorados pelos empregados e empregadores que 
muitas vezes desconhecem os perigos do ambiente de trabalho. Diante disso, o objetivo desse 
estudo foi identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho do posto de combustíveis e 
definir possíveis medidas a serem aplicadas para eliminar, neutralizar ou minimizar esses 
riscos. Trata-se de uma pesquisa investigativa de carácter qualitativo e quantitativo-descritivo 
de natureza observacional, com corte transversal, realizada em um posto de gasolina situado 
no município de Paraná/RN. A coleta dos dados foi obtida através de um roteiro 
semiestruturado, aplicado no período de 10 a 12 de Outubro de 2018, composto por um 
questionário de perguntas abertas e fechadas e cheklist para conferir os itens de segurança. 
Verificou-se por este estudo que as atividades realizadas pelos frentistas são consideradas 
atividades perigosas, estando diretamente ligadas a uma série de riscos. Estes representam 
potenciais causadores de danos à saúde do trabalhador e é imprescindível que sejam buscadas 
medidas para eliminá-los, neutralizá-los ou reduzi-los. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança no Trabalho. Risco Ocupacional. Equipamentos de 

Proteção Individual. Postos de Combustíveis. 

 

ABSTRACT 

Workers engaged in the resale of fuels are exposed daily to numerous occupational hazards. 
These risk factors are ignored by employees and employers who are often unaware of the 
dangers of the work environment. Given this, the objective of this study was to identify the 
risks present in the gas station work environment and to define possible measures to be 
applied to eliminate, neutralize or minimize these risks. This is a qualitative and quantitative 
descriptive observational research, with cross-sectional nature, carried out in a gas station 
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located in Paraná / RN. Data collection was obtained through a semi-structured script, applied 
from 10 to 12 October 2018, consisting of a questionnaire of open and closed questions and 
cheklist to check the security items. It was verified by this study that the activities performed 
by the attendants are considered dangerous activities, being directly linked to a series of risks. 
These represent potential causes of damage to the health of the worker and it is essential to 
seek measures to eliminate, neutralize or reduce them. 

 

KEYWORDS: Safety at work. Occupational risk. Equipments for individual safety. Gas 

stations. 

1 INTRODUÇÃO 

A revenda de combustíveis é uma importante atividade econômica no Brasil, segundo 

dados da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) no ano de 

2018, no estado do Rio Grande do Norte existem 605 postos de combustíveis registrados. 

Estes estabelecimentos geram uma grande quantidade de empregos diretos e 

consequentemente estes funcionários apresentam-se sujeitos, diariamente, a alguns riscos para 

sua saúde e segurança.  

Os combustíveis manipulados pelos trabalhadores desses postos são considerados 

produtos químicos e possuem características de inflamabilidade e toxicidade. O principal 

risco aos trabalhadores ocorre ao inalar algumas dessas substâncias, como o benzeno, 

relacionado em pesquisas com casos de câncer. Entre os riscos do ambiente de trabalho em 

postos de combustíveis podemos destacar o risco químico, o risco ergonômico e o risco de 

explosão. 

O objetivo desse trabalho é identificar os riscos presentes no ambiente de trabalho do 

posto de combustível e definir possíveis medidas a serem aplicadas para o controle dos 

mesmos. Para isso foram listados os tipos de riscos presentes nesse ambiente laboral e 

avaliamos algumas medidas de prevenção já citadas por outros autores. Foi realizada também 

uma verificação de medidas de controle para saúde e segurança ocupacional e por fim 

elaboramos um mapa de risco para o posto em questão.  
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Faz-se necessário este estudo para identificar os riscos ocupacionais a que os 

trabalhadores estão sujeitos e buscar maneiras de eliminar, neutralizar ou minimizar os 

mesmos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Substâncias químicas são materiais com uma composição bem definida que não se 

consegue separar por qualquer método mecânico ou físico e que mantém as mesmas 

características físicas e químicas em qualquer amostra obtida (FUNDACENTRO, 2012). 

Essas substâncias são capazes de provocar diversos danos à saúde humana e a principal via de 

risco é o contato ou penetração das mesmas no corpo.  

Os trabalhadores de postos de combustíveis são submetidos, em suas atividades 

laborais, à exposição e trabalho em ambientes insalubres, com presença de substâncias 

químicas, destacando-se os Compostos Orgânicos Voláteis (COVs), contidos nos 

combustíveis manipulados por esses funcionários (VASCONCELLOS; SILVA, 2014). 

Equipamento de Proteção Individual (EPI) é todo dispositivo ou produto, de uso 

individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a 

segurança e a saúde no trabalho (NR6, 2001). Os EPI são fundamentais ao desenvolvimento 

das atividades dos trabalhadores para a garantia da preservação da sua segurança, mesmo em 

atividades perigosas ou insalubres.  

Segundo Cerqueira et al (2015) a exposição ocupacional está diretamente ligada à 

problemática com o abandono das questões de segurança, causada principalmente pela 

banalização do uso dos EPIs entre os frentistas. 

3 METODOLOGIA 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa investigativa de carácter qualitativo e 

quantitativo-descritivo de natureza observacional, com corte transversal, realizada em um 

posto de gasolina situado no município de Paraná/RN. A pesquisa teve a função de evidenciar 

as questões relacionadas à segurança do trabalho dentro do ambiente do posto de combustível. 
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Possibilitando assim o conhecimento de normas, exigências e recomendações necessárias para 

o bom funcionamento e a garantia da qualidade de vida dos trabalhadores.  

Foram listados os tipos de riscos frequentes, relatando a exposição dos trabalhadores 

aos riscos e perigos. Com base nesse levantamento foram buscadas medidas que possibilitem 

reduzir, minimizar ou eliminar a exposição do trabalhador, por meio de medidas preventivas, 

ações de treinamento, adoção de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de 

proteção individual. A amostra do estudo constituiu dois trabalhadores. A coleta dos dados foi 

obtida através de um roteiro semiestruturado, no período de 10 a 12 de Março de 2018, foi 

realizadas entrevistas e aplicação de um questionário constituído de perguntas abertas e 

fechadas, bem como aplicação de cheklist para conferir os itens de segurança. Após a coleta 

dos dados, os mesmos foram listados em Microsoft Excel e expostos através de gráficos e 

tabelas. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As atividades de abastecimento apresentam o principal perigo aos trabalhadores 

frentistas, devido à fácil volatilização dos produtos manuseados. O problema se dá na 

exposição ocupacional desses trabalhadores a essas substâncias, uma média de 8 horas diárias. 

Estas são principalmente inaladas por via respiratória, porém também podem causar danos por 

contato com a pele ou com os olhos.  

O trabalho realizado pelos frentistas é muitas vezes caracterizado pela falta do uso de 

Equipamento de Proteção Individual (EPI), fator esse que agrava o fator de risco a que são 

expostos. Muitas vezes esses trabalhadores não possuem a real consciência dos perigos a que 

estão expostos por falta de informação e conhecimento.  

Os trabalhadores entrevistados relataram os motivos de não utilizarem os EPIs, 

segundo eles não fazem o devido uso pela indisponibilidade do mesmo e ainda mais, alegam 

que a empresa desconsidera ser relevante a sua utilização. Percebemos que os frentistas 

abastecem os veículos utilizando-se de shorts jeans, camisa manga curta e sandálias. 

Observamos também que há inexistência de placas sinalizadoras de segurança como 

“proibido fumar”; “inflamável”, bem como kit de primeiros socorros; lava-olhos; mapa de 
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risco e acessibilidade. Em contrapartida conta com um sistema contra incêndios, onde os 

frentistas receberam o treinamento adequado de acordo com a Norma Regulamentador de N° 

20 (NR-20), há extintores na parte interna e externa do posto, devidamente identificados com 

o nome do agente extintor, porém não possui hidrantes, assim com a sinalização do solo. 

Nesta perspectiva constatamos que para reduzir esse problema fazem-se necessários os 

treinamentos buscando a atenção para ações de saúde, com incentivo para o uso de EPI 

adequado à função, cuidados de higiene e medidas de proteção coletiva. O pensamento 

preventivo e a conscientização do trabalhador são peça chave nesse processo, pois só assim 

tanto o uso de EPI como as práticas de segurança se tornam não mais uma obrigação e sim um 

hábito ao executar suas funções laborais.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto neste presente trabalho, foi possível caracterizar as atividades 

realizadas pelos trabalhadores do posto de combustível como atividades perigosas, estando 

diretamente ligadas a uma série de riscos, como risco químico e risco de explosão. Esses 

riscos representam potenciais causadores de danos à saúde do trabalhador e é imprescindível 

que sejam buscadas medidas para eliminá-los, neutralizá-los ou reduzi-los. Foi possível 

estabelecer medidas efetivas que possibilitem ao menos a redução dos riscos encontrados. 

Algumas medidas listadas são de fácil aplicação, como uso de EPIs e EPCs; disponibilização 

de placas de advertência e treinamentos. 

O gerenciamento do posto de combustível é um fator fundamental para a prevenção 

dos riscos, algumas exigências para o funcionamento desses locais são peças chave para que 

as atividades ocorram com segurança. Temos alguns exemplos como a necessidade do projeto 

de prevenção de incêndio pelos bombeiros, o plano de emergência, os documentos de 

prevenção relacionados à NR 20. 

A análise do posto citado neste trabalho possibilitou verificar de maneira real quais as 

práticas adotadas do dia a dia, visando à preservação da saúde e seguranças dos trabalhadores 

de postos de combustíveis. Observamos que existem brechas que podem afetam 

significativamente e qualidade de vida no trabalho dos funcionários.  
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PROBLEMAS DECORRENTES DO USO INDEVIDO E EXCESSIVO DA 

INTERNET 

José Gustavo Cordeiro de Souza1; Denise Matias dos Santos2  e Bruno Emerson Gurgel Gomes3 

1,2,3 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

RESUMO 

Este artigo estuda os danos e causas decorrentes do uso indevido e excessivo da Internet para a 

sociedade, sempre sob a visão de especialistas. Este projeto começou a ser desenvolvido no ano 

de 2018 como um projeto integrador. No ano de 2019 teve sua continuação como projeto de 

pesquisa. O objetivo deste estudo é alertar a sociedade acerca dos problemas acarretados pelo 

uso da Internet. Para o desenvolvimento desta pesquisa, livros e artigos referentes ao tema 

foram consultados, profissionais foram entrevistados para discutir o tema e buscar possíveis 

modos de revertê-los. Por fim, com o intuito de publicar a pesquisa e incentivar as pessoas e 

mudarem tais hábitos, um site foi criado. 

PALAVRAS-CHAVE: Internet. Problemas. Vício. 

ABSTRACT 

This article studies the damage and causes arising from the misuse and excessive use of the 

Internet to society, always under the view of specialists. This project began to be developed in 

the year 2018, as an integrative project. In the year 2019 it had its continuation as a research 

project. The aim of this study is to alert society about the problems caused by the use of the 

Internet. For the development of this research, books and articles referring to the theme were 

consulted, professionals were interviewed to discuss the topic and seek possible ways to revert 

them. Finally, in order to publish the research and encourage people and change such habits, a 

website was created. 

KEYWORDS: Internet. Problems. Addiction. 
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1 INTRODUÇÃO 

É perceptível o grande avanço tecnológico que nos últimos tempos inseriu a sociedade 

num mundo virtual. Atualmente, a Internet está presente na vida de mais de 4 bilhões de pessoas 

(DIGITAL IN, 2019). A Internet aos poucos substitui diversas atividades e aparelhos, como 

pedir comida, comprar roupas, ler livros, escutar músicas e etc. Os usuários não precisam sair 

de casa para realizar estas tarefas.  

Porém, a Internet não oferece somente benefícios. Junto ao uso indevido e excessivo da 

Internet surgem diversos problemas graves que podem, na maioria das vezes, ser evitados. 

Algumas das áreas afetadas pelo uso indevido da Internet são a social, psicológica, nutricional 

e oftalmológica. Este projeto tem por objetivo estudar e alertar acerca dos malefícios do uso 

excessivo e indevido da Internet nessas áreas.  

Hoje, grande parte da sociedade está conectada à Internet em grande parte do tempo, 

desde crianças até adultos. Abordando o tempo utilizando a redes sociais, o Brasil está em 3º 

lugar, atrás da Tailândia e Filipinas, utilizando em média nove horas e 14 minutos por dia (G1, 

2018). 

A maneira que a Internet está inserida na sociedade contemporânea precisa ser bem 

avaliada, para que no futuro todos possam ter uma experiência prazerosa e segura, conscientes 

dos perigos que ela pode trazer e que possam se prevenir contra eles para assim ter uma vida 

mais saudável sem deixar de lado as vantagens que a Internet traz.  

Para aprofundar a pesquisa, entrevistas com profissionais foram feitas para esclarecer os 

problemas e achar soluções. Foram entrevistados psicólogos, nutricionistas, oftalmologistas e 

cientistas sociais. A procura e a disponibilidade destes profissionais foram os maiores desafios 

enfrentados, tendo em vista que os profissionais nem sempre estavam disponíveis. A prática do 

uso consciente é o principal alvo deste projeto.  

Com a seguinte pergunta surgiu a ideia para este projeto: Até que ponto a Internet é usada 

como amiga e quando se torna inimiga? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A existência da compulsividade por Internet não é mais uma incógnita. Cerca de 6% dos 

usuários da Internet usam-na compulsivamente, levando a sérios problemas (GREENFIELD, 

1999b). Os problemas que anteriormente eram associados somente a Internet, hoje são 

relacionados também a aparelhos eletrônicos, que acabaram sendo parte da vida dos usuários. 

A compulsão se dá devido a dopamina, que é o neurotransmissor que está mais associado 

ao prazer que sentimos. Ao usar a Internet, o corpo libera a dopamina, tornando o uso da Internet 

um ato prazeroso. (YOUNG; ABREU, 2011). 

A consequência de um comportamento ser positivamente 

reforçado é o que torna provável que ele seja repetido. O reforço 

positivo ocorre quando a presença de um reforço aumenta a 

probabilidade da resposta antecedente (SCHWARTZ, 1984). 

Esse padrão segue princípios básicos de condicionamento 

operante (FERSTER; SKINNER, 1957). É muito natural que as 

pessoas aumentem o uso (e daí o abuso) de Internet devido à sua 

natureza prazerosa e estrutura de reforço (YOUNG; 

ABREU, 2011, p. 170). 

De acordo com a psicóloga Rayssa Nogueira (TNONLINE, 2019), a dependência de 

Internet pode ser comparada ao vício do álcool, tendo em vista que o vício se dá quando a 

pessoa deixa de realizar atividades do dia a dia para, neste caso, acessar a Internet. 

São diversos os efeitos relacionados à adicção por Internet (AI), tais como, alterações na 

qualidade do sono, na nutrição e na atividade física, menor desempenho acadêmico ou 

profissional e prejuízo nos relacionamentos interpessoais (MOROMIZATO et al, 2017). 

PROBLEMAS SOCIAIS RELACIONADOS AO USO DA INTERNET 

A Internet, atualmente, está presente desde a infância. Desde de pequenos, as crianças 

recebem celulares para não incomodarem, o que afeta também a relação entre pais e filhos, 

onde ambos vivem totalmente isolados em um mundo virtual. As crianças que têm acesso à 

Internet têm mais chances de se viciarem, pois a infância é uma fase em que as influências 

recebidas moldam o indivíduo. A primeira ação dos pais ao ver que seu filho está viciado ou 
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desenvolvendo um vício é remover o acesso à Internet. Ao remover o acesso, a criança pode se 

tornar física e verbalmente agressiva (YOUNG; ABREU, 2011). 

Um modo de reverter este problema, segundo a AAP (Associação Americana de 

Pediatria) é delimitando o contato com aparelhos e acompanhando o uso das crianças (BCC 

NEWS, 2019). 

Com a Internet, o usuário tem a possibilidade de realizar todas as suas tarefas no conforto 

de sua casa, desde pedir comida a estudar. Alguns veem isso como um benefício que a Internet 

traz, porém, ela se torna uma inimiga quando o usuário passa mais tempo em casa, sozinho e 

não socializa com os que estão ao seu redor (YOUNG; ABREU, 2011). Pessoas que fazem uso 

excessivo do computador se privam do contato social e se isolam deixando de passar por 

experiências de vida que são muito importantes para seu crescimento (GODOY; PELLEGRINI, 

2016). 

Na Índia, há o entendimento de que o uso de Internet pode ser um 

transtorno que ainda está em seus estágios iniciais.  Desde 2007, 

certas instituições educacionais, como os Indian Institutes of 

Technology (IITs), um grupo importante de universidades de 

engenharia, tem restringido o uso de Internet nos campi durante a 

noite, devido a relatos de suicídios ligados ao suposto 

comportamento antissocial promovido pelo uso excessivo de 

Internet. 

(SWAMINATH, 2008 apud YOUNG; ABREU, 2011, p. 21) 

 

Em 2013 foi relatado o caso de Caio Azeredo que em 2007, com 14 anos, não tinha 

amigos e não saía de casa (G1, 2013). “A minha relação com os jogos de computador não era 

saudável. Precisava daquilo porque não estava conseguindo me entrosar na escola e na vida. 

Não fazia amigos porque era um pouquinho diferente. Quando você não consegue se identificar 

com as pessoas que convive todo dia, acaba se sentindo isolado", disse ele. 

Em 2013, com 20 anos, Caio disse como se sentia em relação ao uso da Internet. “O 

computador deixou de ser uma necessidade e passou a ser uma opção. Uso o computador como 

lazer. Hoje não tem nada melhor do que estar com meus amigos. Se tem alguém que pode fazer 
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a diferença neste tipo de problema, são os pais. Só eles podem ajudar, que muitas vezes são os 

únicos amigos” (G1, 2013). 

PROBLEMAS PSICOLÓGICOS RELACIONADOS AO USO DA INTERNET 

Taxas moderadas a graves de depressão coexistem com o uso patológico da Internet 

(YOUNG; ROGERS, 2009). Muitos jovens deixam de frequentar a escola, deixam de lado 

tarefas básicas do ser humano como comer, tomar banho, entre outros, para alimentarem o 

desejo compulsivo de estar junto a um computador (GODOY; PELLEGRINI, 2016). 

Em 2013 foi noticiado no portal de notícias G1, o caso de um jovem de 18 anos que 

durante 5 anos não saía de casa, usando a Internet excessivamente. Segundo relatos da mãe, o 

problema piorou e o jovem foi diagnosticado com síndrome do pânico (G1, 2013). 

Ao falar de uso excessivo da Internet, o bem-estar do usuário é inversamente proporcional 

aos problemas gerados por ela. A depressão é a doença psiquiátrica mais relatada quando 

associada ao uso problemático da Internet em adolescentes e ao aumento de depressão em 

adultos (MOROMIZATO et al 2017). 

Um modo de reduzir estes problemas é introduzir na rotina novas atividades que não 

proporcionem o contato com aparelhos eletrônicos, como ler, praticar exercícios, sair com 

amigos... 

PROBLEMAS OFTALMOLÓGICOS RELACIONADOS AO USO DA INTERNET 

Dentre todos os problemas que o uso da Internet traz, existem os problemas oftalmológico 

que são tão ruins quanto os outros que já foram abordados. Entre os problemas oftalmológicos 

estão fadiga ocular, visão embaçada e olho seco. 

A síndrome da visão de computador é um transtorno temporário que é causado pelo foco 

mantido na tela do computador por muito tempo, levando a má lubrificação do globo ocular. O 

ser humano pisca os olhos de 18 a 20 vezes por minuto, ao usar o computador o número de 

piscadas é reduzido à metade. 
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Segundo uma pesquisa feita pelo National Eye Institute, publicada em 2009, a miopia em 

crianças americanas aumentou de 25% para 41% nos últimos anos e grande parte da culpa é 

depositada no uso excessivo da Internet. 

Para reduzir os riscos, é necessário fazer pausas de, pelo menos, 15 minutos a cada duas 

horas utilizando os aparelhos (ESTADÃO, 2017). 

 

PROBLEMAS NUTRICIONAIS RELACIONADOS AO USO DA INTERNET 

 

O uso excessivo da Internet facilita o desenvolvimento de problemas como obesidade e 

sedentarismo, que estão ligados diretamente. Segundo indicadores do ministério de saúde, a 

prevalência da obesidade no Brasil aumentou em 60%, passando de 11,8% em 2006 para 18,9% 

em 2016. Com o uso e abuso da Internet, as pessoas ficam muito tempo sem se movimentar e 

mantém hábitos não saudáveis de alimentação, inserido um cardápio de fast food na sua 

alimentação diária, que é preenchido com bombas de carboidrato e gordura, que em grande 

quantidade são armazenados em forma de gordura. “O uso da Internet no máximo reforça uma 

tendência preexistente a obesidade. ” 

Segundo o médico Gustavo Maglioccat da agência EFE recomenda-se que a pessoa 

portadora de obesidade adapte alguns fatores ao seu dia-a-dia como hidratação, boa noite de 

sono, boa alimentação e prática física para manter o bem star, saúde e diminuir riscos de 

doenças crônicas ou sistemáticas (SOCIEDADE BRASILEIRA DE DIABETES, 2014).  

 

CYBERBULLYING  
 

Segundo pesquisa realizada pela Ipsos, o Brasil é o 2º país com mais casos de 

cyberbullying. 20.793 foram entrevistadas em 28 países (NOTÍCIAS R7, 2018).  

O cyberbullying é o tipo de bullying que acontece via Internet e que tem grande impacto 

na vida das vítimas, que são expostas diante da sociedade. Na maioria das vezes os agressores 

agem anonimamente o que torna o caso pior, tendo em vista que o bullying é crime e o agressor 

pode ser submetido de um a três anos de cadeia e multa, e caso o cyberbullying seja feito 

anonimamente, a dificuldade para encontrar o agressor e aplicar a pena é maior. Graças às leis 
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anti-cyberbullying, os agressores anônimos podem ser descobertos e processados por calúnia e 

difamação. 

“Parágrafo único.  Há intimidação sistemática na rede mundial de 

computadores, quando se usarem os instrumentos que lhe são 

próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados 

pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento 

psicossocial.” 

(LEI Nº 13.185, DE 6 DE NOVEMBRO DE 2015) 

 

O aumento do uso das redes sociais torna mais fácil este tipo de prática, tendo em vista 

que o compartilhamento de conteúdo é maior, assim como o acesso a estes conteúdos.  

A pesquisa realizada pela Intel, com 507 pessoas de 8 a 16 anos, 66% dos entrevistados 

já presenciaram casos de agressão nas mídias sociais e cerca de 21% já foram vítimas de 

cyberbullying, sendo grande parte das vítimas de 13 e 16 anos (CANALTECH, 2015).  

"Muitos pais acham que os filhos sabem mais sobre tecnologia 

do que eles próprios e acabam por não monitorar apropriadamente 

o comportamento dos filhos na Internet por achar que eles sabem 

o que estão fazendo. No entanto, conhecer as ferramentas não 

significa usá-las com sabedoria. A Internet é um ambiente 

inóspito e as crianças precisam de orientação, assim como quando 

estão na rua. Se você não deixaria seu filho sair sozinho em uma 
cidade grande, não o deixe sozinho na Internet" 

(CANALTECH, 2015) 

 

As vítimas de cyberbullying podem apresentar sintomas, como: 

• Distúrbio do sono; 

• Problemas de estômago; 

• Transtornos alimentares; 

• Irritabilidade; 

• Depressão; 

• Transtornos de ansiedade; 

• Dor de cabeça; 

• Falta de apetite; 

• Pensamentos destrutivos, como desejo de morrer, entre outros. 

 

Em alguns casos, as vítimas são atacadas de forma tão brusca que algumas são levadas a 

cometer suicídio.  

 

768 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.185-2015?OpenDocument


 

 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

RISCOS PARA CRIANÇAS E JOVENS 
 

Segundo dados do Comitê Gestor da Internet no Brasil mais de 24 milhões de crianças 

e adolescentes têm acesso à Internet, entre elas, 77% assistem vídeos online (G1,2018).  

Pelo menos 20 jovens brasileiros morreram ao imitar desafios vistos em vídeos online, 

segundo o Dimicuida. O instituto Dimicuida conseguiu remover cerca de 25 vídeos que 

desafiavam jovens a realizar brincadeiras perigosas (G1, 2018).  

Os jovens e crianças são a parte mais vulnerável dos usuários da Internet, e por já 

nascerem incluídos nesse universo, apresentam muita afinidade com ela, mas nem sempre são 

orientados dos perigos a que estão expostos. A Internet lhes proporciona novas formas de 

relação, sendo esse o ponto de maior cuidado para com os pequeninos.  

“A Internet se tornou inerente às nossas relações, em proporções 

inimagináveis, querem sejam elas pessoais ou profissionais. Com 

isso, no auge da Internet um novo tipo de usuário surgiu, crianças 

e adolescentes ávidos, que aceitaram esses novos desafios das 

inovações tecnológicas, usada através dos computadores e 

dispositivos móveis, principalmente para fins de comunicação e 

trocas de informações.” (OLIVEIRA; SOUZA, 2016, p. 3). 

 

Alguns dos riscos a que crianças e jovens estão suscetíveis são: 

• Sexting; 

• Exposição de conteúdos inapropriados; 

• Pedofilia virtual. 

 

A troca de informação via Internet facilita esses tipos de ataques. Os adolescentes têm 

sido um novo e fácil alvo, pois gostam de dizer para o computador o que não verbalizam antes, 

os segredos e as intimidades que são difíceis de falar, de conversar, de trocar mesmo com os 

colegas da turma. (EISENSTEIN; ESTEFENON, 2006, p. 58). Muitas vezes essas situações 

acontecem de forma inusitada, justamente por falta de um aconselhamento. 

 

Alguns modos de prevenção podem ser:  

• Alterar o modo de privacidade nas redes sociais. 

• Adicionar e falar com pessoas conhecidas. 

• Maior supervisão dos pais na navegação dos filhos. 

• Alertar sobre qualquer conversa estranha vinda de desconhecidos. 
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• Bloquear páginas inapropriadas.  

3 METODOLOGIA 

O tipo de pesquisa utilizada foi a qualitativa, assim como a análise. O universo de 

pesquisa é a sociedade, visando principalmente os estudantes, e amostra utilizadas através de 

dados por artigos, livros e enquetes. Para a construção do projeto, foi feita uma pesquisa para 

buscar os problemas que decorriam do uso excessivo e indevido da Internet e de que forma 

estes afetam a sociedade em geral.   

Primeiramente a pesquisa bibliográfica foi feita através de artigos que abordavam o tema, 

em seguida houve uma entrevista com profissionais de cada área abordada para explanar sobre 

os problemas que foram apresentados no projeto. Também foi feita a leitura de dois livros 

“Dependência de Internet: Manual e guia de avaliação e tratamento” da psicóloga e especialista 

em transtornos de dependência de Internet e comportamento online, Kimberly S. Young e do 

psicólogo Cristiano Nabuco e o livro “44 cartas do mundo líquido moderno” do sociólogo e 

filósofo Zygmunt Bauman. Com o objetivo de buscar mais dados, duas enquetes foram feitas.  

Por fim, como resposta para o mal-uso da Internet um site foi criado, no qual são citados 

os problemas causados pelo uso desregrado da Internet de forma concisa e clara. Também são 

apresentadas formas de melhorar o uso. Além disso é prevista a realização de palestras em 

algumas escolas do município de Parnamirim-RN para discussão dos problemas decorrentes do 

mal-uso da Internet e ainda, dar dicas de como usar a Internet de forma mais segura e saudável. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O resultado obtido deve ser uma maior conscientização das pessoas em viés dos perigos 

da Internet, para colaboração de um melhor modo de vida, mais saudável e seguro. Uma 

dificuldade a ser superada vem a ser ampliar o alcance das informações do projeto, 

principalmente por meio do site e das redes sociais, para o maior número de pessoas, 

apresentando os malefícios da Internet e orientando a uma prática correta. Por meio dos 

resultados do projeto pretende-se também diminuir a falsa percepção de que para reduzir os 

riscos que a Internet traz devemos parar de usá-la. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto demostra ao seu público os problemas do uso excessivo e indevido da Internet, 

no intuito de fazê-los repensar suas práticas em frente ao computador ou com seu celular. Há 

também a sugestão de maneiras de diminuir o tempo gasto com a Internet com o objetivo de 

alcançar um melhor uso, mais consciente e que sirva como uma amiga, como todos a veem. 

Estes aspectos são extremamente importantes para que, futuramente, jovens e adultos possam 

cessar a dependência de Internet e não sofram com os problemas causados pelo mau uso dela.  
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ACESSIBILIDADE NA WEB: UMA ANÁLISE DO PORTAL DO 

IFRN   

 

Felipe Gabriel Queiroz Rêgo1; Francisco Leocassio da Silva2 e Irlan Arley Targino Moreirra3 

1,2,3 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra – Ciências da Computação. 

RESUMO 

É de conhecimento geral que as Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) são 

ferramentas bastante utilizadas para inclusão social. Por outro lado, algumas dessas TICs 

podem contribuir para exclusão de pessoas com necessidade especiais, como é o caso das 

pessoas com deficiência visual. Dessa forma, o propósito deste estudo é analisar a 

acessibilidade do portal do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN nesse contexto. No que diz respeito a metodologia utilizada, 

primeiro foi realizado um estudo bibliográfico a respeito da deficiência visual, legislação, 

acessibilidade, padrões de acessibilidade e a ferramenta AcessMonitor. Em seguida, a 

análise do site foi realizada e, a partir dos resultados produzidos pela ferramenta, foi 

possível identificar alguns erros que podem dificultar o acesso das informações presentes 

na página do IFRN para quem possui deficiência visual, tornando o site parcialmente 

acessível.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Deficiência. Visual. Tecnologia.   

 

ABSTRACT 

It is well known that Information and Communication Technologies (ICT) are widely 

used tools for social inclusion. On the other hand, some of these ICTs may contribute to 
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the exclusion of people with special needs, such as those with visual impairment. Thus, 

the purpose of this study is to analyze the accessibility of the portal of the Federal Institute 

of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN in this context. 

Regarding the methodology used, a bibliographic study was first carried out about visual 

impairment, legislation, accessibility, accessibility standards and AccessMonitor tool. 

Then, the site analysis was performed and, from the results produced by the tool, it was 

possible to identify some errors that may hinder the access of information present on the 

IFRN page for those with visual impairment, making the site partially accessible. 

 

KEYWORDS: Accessibility. Deficiency. Visual. Technology. 

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade está em constante contato com uma abundância de informações, as 

quais são consumidas por meio de ferramentas tecnológicas. O surgimento e 

desenvolvimento da Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) ocasionou 

mudanças significativas na vida das pessoas, principalmente em como elas comunicam-

se, relacionam-se e até na forma como trabalham.  

A Internet é uma poderosa ferramenta de comunicação e informação formada por 

inúmeras páginas e serviços com diversos propósitos. Pode-se mencionar por exemplo, 

sites jornalísticos, lojas virtuais, portais governamentais e portais institucionais. No 

entanto, a grande maioria dessas plataformas detém obstáculos e tornam-se inacessíveis 

para pessoas com algum tipo de deficiência, o que acaba contribuindo para a exclusão 

digital desses indivíduos.  

 Pode-se mencionar alguns exemplos de obstáculos que dificultam a 

acessibilidade como imagens ou links que não possuem descrição, propagandas, e não 

seguir a hierarquia de títulos pode dificultar o entendimento do conteúdo.  

Como consequência das dificuldades de acessibilidade, sugiram alguns 

documentos que propõe medidas que os desenvolvedores devem tomar para que o 

conteúdo da web seja mais acessível para diferentes. Dessa forma, o objetivo deste 
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trabalho é investigar se o portal do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), 

segue esses padrões de acessibilidade.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Deficiência visual 

Segundo Nunes (2008), a deficiência visual é designada como a incapacidade de 

compreender algo por intermédio da visão. Além disso, são definidos dois tipos de 

deficiência visual, a cegueira e a baixa visão:  

 

As duas formas mais comuns de avaliação da capacidade visual são pela 

acuidade (discriminação de formas) e pelo campo visual (capacidade de 

percepção da amplitude dos estímulos). Cego é o indivíduo com acuidade 

menor que 0,1 ou campo visual com menos de 20 graus. Já a baixa visão é 

definida por uma acuidade de 6/60 e 18/60 e/ou um campo visual entre 20 e 50 

graus. A capacidade visual é avaliada por essas medidas com todas as 

correções ópticas possíveis (óculos, lentes etc.). A perda da visão antes dos 

cinco anos de idade é chamada cegueira congênita. Já os cegos que perdem a 

visão a partir dessa idade são considerados cegos adventícios. (NUNES, 2018, 

p. 01).  

 

Logo, levando-se para o lado clínico, de acordo com Temporini e Kara-José 

(2004, p. 598) a:  

 

Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu cegueira como a acuidade 

visual menor do que 3/60 no melhor olho, com a melhor correção óptica, além 

de definir a incapacidade visual acentuada (baixa visão) como a acuidade 

menor do que 6/60 no melhor olho, com a melhor correção óptica. 

(TEMPORINE; KARA-JOSÉ). 

 

Em consequência disso, é possível compreender a deficiência visual como 

limitações e/ou perda total em perceber algo do mundo por meio da visão. Dentre os 

inúmeros problemas enfrentados pelas pessoas com deficiência visual, pode-se mencionar 

a exclusão social, educacional, problemas psicológicos, emocionais, de locomoção e até 

preconceitos.   

776 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2.2 Legislação   

No que diz respeito ao direito das pessoas com deficiência no Brasil, um dos 

primeiros contribuintes foi a Constituição Federal, que, no ano de 1988, estabelece que 

União, estados, Distrito Federal e municípios são responsáveis pela garantia dos serviços 

de saúde e assistência pública (BRASIL,1989).   

Além disso, no ano de 2004, como forma de tornar as informações contidas em 

portais e eletrônicos da administração pública, acessíveis para portadoras de deficiência 

foi normatizado o Decreto de nº 5.296, da Lei Federal nº 10.098 (BRASIL, 2004).  

Para garantir uma série de benefícios para as pessoas deficientes, foi publicada a 

Lei nº 13.146/2015, que dá o direito da igualdade, atendimento prioritário,  habilitação, 

reabilitação, saúde, moradia, educação, trabalho, assistência social, previdência social, 

transporte, mobilidade, acessibilidade, inclusão, cultura, esporte, turismo, lazer, 

tecnologias assistivas, acesso à informação, comunicação, participação na vida pública e 

política, não discriminação, acesso à justiça, reconhecimento de igualdade perante a lei e 

dos crimes e das infrações administrativas. (BRASIL, 2015). 

2.3 Acessibilidade e Acessibilidade na Web 

Ao refletirmos sobre acessibilidade, inevitavelmente a relacionamos aos serviços 

públicos dos mais variados tipos, desde edifícios, escolas e lojas; locomoção, como andar 

pelas ruas com autonomia, acesso a ônibus, trem e metrô, para os deficientes. Mas, na 

concepção de Tavares Filho (2002): 

 

A acessibilidade, conceituada pela Lei 10.098 como sendo a possibilidade e 

condição de alcance para a utilização, com segurança e autonomia, dos 

espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes 

e dos sistemas e meios de comunicação, por pessoa portadora de deficiência 

ou com mobilidade reduzida, refere-se a dois aspectos, que embora tenham 

características distintas, estão sujeitos a problemas semelhantes, no que diz 

respeito à existência de barreiras que são interpostas às pessoas com 

necessidades especiais: o espaço físico e o espaço digital. (TAVARES FILHO 

et al., 2002).  
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Seguindo essa mesma linha de raciocínio, a NBR 9050 (2015) definiu 

acessibilidade como, possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para 

utilização, com   segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias. 

Quanto à acessibilidade digital, Bacellar (2016) a caracteriza como o acesso às 

tecnologias da informação; com relação à acessibilidade na internet, remete a tornar 

acessível de forma integral os componentes da internet. Sob outra perspectiva, 

acessibilidade na Web corresponde a tornar os elementos da Web acessíveis.  

Segundo a associação World Wide Web Consortium - W3C (2013) que tem como 

proposito criar padrões para web, “acessibilidade na web significa que pessoas com 

deficiência podem usar a web. Mais especificamente, a acessibilidade na web significa 

que pessoas com deficiência podem perceber, entender, navegar, interagir e contribuir 

para a web”.  Além disso, convém lembrar que o W3C, criou um documento de 

recomendações, o qual foi denominado de WCAG.  

2.4 WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 2.0 

O WCAG 2.0 (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web, tradução livre 

para o português), é um documento de recomendações elaborado pela World Wide Web 

Consortium (W3C) e por seus colaboradores. Outro fator existente é ele pertencer à Web 

Acessibility Iniciative (WAI). Dessa forma, entende-se que seu objetivo é ofertar critérios 

de acessibilidade na web e compartilhá-los para desenvolvedores, empresas e para 

instituições governamentais.  

Segundo W3C (2008), o WCAG abrange inúmeras recomendações com o 

propósito de possibilitar o acesso para uma grande quantidade de deficiências, como 

visuais, auditivas, cognitivas, neurológicas, de fala, de linguagem, de aprendizado. No 

entanto, para indivíduos que têm um conjunto de tipos, graus ou combinações de 

deficiências, esses padrões não são suficientes para promover o acesso a sites. 
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Em conformidade com W3C (2008), a cartilha está estruturada em quatro pilares: 

Perceptível – os componentes de interface (informações) devem ser apresentados de 

maneira que o usuário possa perceber; Operável – Assegurar aos usuários que a interface 

e a navegação sejam operáveis;  Compreensível – A informação e operação da interface 

devem ser compreensíveis; Robusto – O conteúdo deve ser robusto o suficiente para ser 

interpretado de forma confiável por uma grande quantidade de agentes de usuários, 

incluindo tecnologias. Esses princípios, por sua vez, são formados por recomendações.  

Além disso, de acordo com De Souza (2015, p. 36 apud W3C, 2008), os critérios 

de sucesso servem para fazer o detalhamento de cada diretriz, ou seja, um critério é um 

requisito que deve ser atingido: 

 

Na prática, é como se cada diretriz tivesse diferentes níveis de atendimento, 

ligados às prioridades, A (o mais baixo), AA e AAA (o mais elevado. Ou seja: 

pode-se cumprir uma das diretrizes de acessibilidade em níveis diferentes 

(dados pelas prioridades). Estes critérios de sucesso são definidos sem base em 

tecnologias específicas, para possibilitar que não se tornem obsoletos com as 

mudanças tecnológicas (W3C, 2008a). 

 

Em consequência disso, nota-se que uma diretriz pode ser formada por critérios 

de sucesso com distintos níveis de prioridade. Outro fator existente, segundo De Souza 

(2015, p. 36 apud W3C, 2014), é que esses critérios devem ser testáveis, tanto pelas 

pessoas como por validadores automáticos (programas computacionais que realizam 

avaliações de sites/portais). 

2.5 Tecnologia Assistiva  

Em conformidade com CAT (2007), Tecnologias Assistiva (TA) pode ser 

caracterizada como uma área do conhecimento que abrange distintos campos, desde 

artefatos, técnicas e serviços, que busquem facilitar à vida de pessoas com algum tipo de 

deficiência e/ou dificuldades.    

 

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de característica 

interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, estratégias, práticas e serviços 

que objetivam promover a funcionalidade, relacionada à atividade e 

participação de pessoas com deficiência, incapacidades ou reduzida, visando 
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sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social. (CAT, 

2007).  

 

De acordo com Bersch (2013), “TA deve ser entendida como um auxílio que 

promoverá a ampliação de uma habilidade funcional deficitária ou possibilitará a 

realização da função desejada e que se encontra impedida por circunstância de deficiência 

ou pelo envelhecimento.” 

3 METODOLOGIA 

O presente estudo foi fundamentado por meio da realização de pesquisa 

bibliográfica, que procurou entender melhor acerca da acessibilidade em páginas da web, 

no ponto de vista do W3C e WCAG 2.0. 

De acordo com Köche (2015, p.122), “O objetivo da pesquisa bibliográfica, 

portanto, é o de conhecer e analisar as principais contribuições teóricas existentes sobre 

um determinado tema ou problema, tornando-se um instrumento indispensável para 

qualquer tipo de pesquisa”.  

Dessa forma, decidiu-se verificar a acessibilidade no site do Instituto Federal do 

Rio Grande do Norte (IFRN), por meio de testes automáticos realizados com o 

AcessMonitor.  Foi realizada análise do código HTML e CSS das seguintes páginas: 

inicial, de cursos e do campus Pau dos Ferros.    

O AcessMonitor tem como objetivo a autenticação da acessibilidade em sites por 

meio da realização de testes automáticos. Essa ferramenta tem como objetivo analisar 

códigos HTML verificando a estrutura dos seus elementos. Segundo AcessMonitor 

(2013), a ferramenta fornece informações através de relatórios detalhados sobre os erros 

identificados. Além disso, essa aplicação dispõe de sugestões para que os problemas 

encontrados durante à avaliação possam ser corrigidos. Ainda convém lembrar que ela 

utiliza como base as normas do WCAG 2.0. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após a avaliação executada pelo AccessMonitor nas páginas selecionadas, 

identificou-se um índice de acessibilidade razoável, tendo uma variação entre 6.3 e 7.6 

como visto nas tabelas 1, 2 e 3. Os índices são dados entre uma escala de 1 a 10, dessa 

forma é possível perceber que as páginas avaliadas possuem acessibilidade moderada. 

Logo, existem alguns problemas que comprometem o acesso nessas páginas.  

Ao examinar a página inicial, ver Tabela 1, verificou-se erros de marcação de 

cabeçalhos: não respeitam níveis hierárquicos; marcação de links, menus e texto dos 

links: grande quantidade de links com o mesmo nome, mas que apontam para distintos 

caminhos; links para contornar blocos de informação: o primeiro link não aponta para o 

conteúdo principal da página e existem erros de validação da linguagem de marcação.   

 

Tabela 1 - Página Inicial 

Site Páginas Índice N° Erros  Nível 

 

IFRN 

 

http://portal.ifrn.edu.br/ 

 

7.6 

2 A 

0 AA 

2 AAA 

Fonte: Próprio Autor. 

Quanto a página do campus Pau dos Ferros, Tabela 2, a avaliação constatou os 

seguintes erros: inserção de multimídia no elemento:  o iframe  não constitui de um título; 

marcação de cabeçalhos: dois cabeçalhos não respeitam a cadeia hierárquica; marcação 

de links, menus e texto dos links: foram encontrados links com o mesmo texto, porém 

aponta para páginas diferentes; links para contornar blocos de informação: o primeiro link 

não leva ao conteúdo principal da página; Standards W3C: (X)HTML + CSS: um atributo 

id com o valor repetido, erros de validação da linguagem de marcação foram encontrados; 

Uso de unidades absolutas: um caso faz o uso de unidade absoluta.  
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Tabela 2 - Página do Campus Pau dos Ferros 

Site Páginas Índice N° Erros  Nível 

  

http://portal.ifrn.edu.br/campus/paudosferr

os 

 

6.3 

4 A 

1 AA 

2 AAA 

Fonte: Próprio Autor. 

Já na análise da página de cursos, percebeu-se erros na marcação de cabeçalhos: 

um cabeçalho foge da cadeia hierárquica; marcação de links, menus e texto dos links: 

vários links com mesmo nome, mas que apontam para destinos diferentes e itens da lista 

fora da estrutura de lista;  links para contornar blocos de informação: o primeiro link não 

direciona ao conteúdo principal da página; Standards W3C: (X)HTML + CSS: erros na 

validação da linguagem de marcação. 

 

Tabela 3 - Página de Cursos 

Site Páginas Índice N° Erros  Nível 

  

http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos 

 

6.4 

3 A 

0 AA 

2 AAA 

Fonte: Próprio Autor. 

Ao não inserir um título em um iframe dificulta a identificação do elemento em 

leitores de telas, culminando na não compreensão do conteúdo. Outro fator que deve ser 

levado em consideração é a marcação de cabeçalhos, que ao fugir da cadeia hierárquica, 

ocasiona em maior dificuldade para os usuários navegarem nas páginas, quando 

respeitado gera maior facilidade e o conteúdo pode ser facilmente encontrado, no entanto 

não se pode usar em todos os conteúdos.  

A utilização de um mesmo nome para inúmeros links dificulta saber qual o 

propósito de cada um deles, dessa forma torna-se importante ter texto descrevendo o 

objetivo de cada link, possibilitando com que o usuário diferencie cada um  
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Em relação aos itens da lista ficarem de fora da sua estrutura, isso gera 

dificuldades em compreender e navegar nas informações da lista, dando a entender que 

tudo pertence a uma mesma lista.  

Em relação ao primeiro link da página não levar ao conteúdo principal, dificulta 

uma navegação sequencial que é importante para usuários cegos que utilizam leitores de 

tela. De acordo com W3C (2008) um link que leve ao conteúdo principal contorna 

conteúdos repetidos e também propagandas.  O não cumprimento desse critério corrobora 

com a dificuldade para pessoas com incapacidades em acessar o conteúdo principal.  As 

pessoas que utilizam leitores de telas terão maior facilidade quando se tem um 

agrupamento dos links. 

Segundo a W3C (2008), os erros de validação dizem respeito a erros de sintaxe 

de elemento e de atributo e a falha no fornecimento de marcas de início e de fim 

devidamente encaixadas, provocando erros que impedem os agentes de analisar o 

conteúdo de forma confiável.   

No que tange o id com valores duplicados, o AcesseMonitor (2012) afirma que os 

usuários terão problemas, uma vez que eles se apoiam nesses atributos para determinar a 

relação existente entre as partes do conteúdo. Outro fator existe é a utilização de barras 

de deslocamentos horizontais, que em conformidade com AcessMonitor (2012), devem-

se utilizar técnicas para que o layout permita uma adaptação do conteúdo no espaço 

disponível. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento desse estudo possibilitou uma observação maior da 

importância e de como seguir as recomendações da WCAG com o intuito de facilitar o 

acesso à websites para uma quantidade maior de indivíduos, incluindo aquelas que 

possuem alguma deficiência, como por exemplo as a visual. Como objeto de estudo, 

foram analisadas três páginas do IFRN, utilizando a ferramenta AcessMonitor, a fim de 

analisar se a instituição segue as recomendações para acessibilidade.  
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Com a análise foram identificados alguns problemas que podem comprometer o 

acesso de pessoas com deficiência visual. Dessa forma, entende-se que o site do referido 

instituto, em suas páginas analisadas, é parcialmente acessível. Assim, para estudos 

futuros é imprescindível a realização de análises utilizando softwares leitores de tela e a 

manipulação deste por algum portador de deficiência visual. 
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APRENDIZAGEM BASEADA EM JOGOS: EXPERIÊNCIA NO ENSINO 

DE FÍSICA 

 

RESUMO 

A Aprendizagem Baseada em Jogos é caracterizada como uma forma atrativa de aprendizagem 

suplementar, com potencial de proporcionar melhorias no processo educacional e de abranger 

os diferentes níveis de ensino. Este artigo apresenta um relato de experiência quanto ao uso de 

jogos para o ensino da física. O estudo foi realizado entre estudantes do ensino médio para 

verificar o potencial deste recurso na implementação de melhorias no ensino e aprendizagem. 

Ao fim do estudo, verificou-se boa aceitação das atividades pelo corpo discente, aumento de 

rendimento, bem como resultados positivos no que diz respeito a assimilação dos conteúdos e 

participação dos alunos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Jogos. Ensino de Física. 

ABSTRACT 

Game-Based Learning is characterized as an attractive form of supplemental learning, with the 

potential to provide improvements in the educational process and to cover different levels of 

education. This article presents an experience report about the use of games for the teaching of 

physics. The study was conducted among high school students to verify the potential of this 

resource in implementing improvements in teaching and learning. At the end of the study, there 

was good acceptance of the activities by the student body, increase of income, as well as 

positive results regarding the assimilation of contents and student participation. 

 

KEYWORDS: Learning. Games. Physics teaching. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento acelerado de tecnologias, percebe-se, naturalmente, uma 

crescente ascensão de aspectos relativos à ciência da computação no convívio social. No que 

concerne ao âmbito educacional, essa realidade não é diferente, sendo possível verificar a 
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potencialidade de vários conhecimentos relacionados a área tecnológica para o melhoramento 

do processo de ensino, como por exemplo no uso de jogos eletrônicos e da gamificação 

(MEDEIROS et al., 2018). 

Muitas são as estratégias e ações desenvolvidas ao longo dos últimos anos na educação 

com a perspectiva de suprir carências e aprimorar o processo de ensino através ou com ajuda 

da computação. O uso de jogos educacionais tem se tornado mais comum, principalmente, para 

o ensino de matemática e ciências (HAINEY et al., 2016). Para Pietruchinski et al. (2011), os 

jogos são ferramentas capazes de auxiliar no processo educativo, desde que sejam planejados e 

trabalhados de uma forma crítica, que possibilite a aprendizagem de uma maneira significativa 

ao aprendiz.  

Nesta perspectiva, consoante Prensky (2012), a aprendizagem baseada em jogos está de 

acordo com as necessidades e os estilos de aprendizagem da geração atual e das futuras 

gerações. É motivadora, divertida e versátil, capaz de ser adaptada a quase todas as disciplinas, 

informações ou habilidades, mas só acontece quando tanto o envolvimento quanto a 

aprendizagem são altos. E, devido às suas características inerentes, tais como competição, 

desafio, interação, feedback, entre outras, eles podem transformar a aprendizagem em uma 

experiência envolvente, motivadora e divertida.  

Conforme demonstrado por Medeiros e Medeiros (2002), a física qualifica-se como uma 

disciplina que, ao englobar diferentes conceitos, denota alta complexidade e abstração. 

Consequentemente, em diversas situações, são encontradas barreiras para o desenvolvimento 

pleno da área, dado que, boa parte dos discentes, apresentam desinteresse e desmotivação 

quanto às metodologias habituais empregadas para o ensino. 

Desse modo, compreendendo a necessidade de avaliação de novas metodologias para o 

ensino de matérias regulares, este artigo refere-se à um relato de experiência do uso de jogos 

eletrônicos para complementar o ensino de física. O estudo foi efetivado com alunos do nível 

médio em uma escola de ensino médio técnico. Em uma perspectiva geral, a experiência 

fundamentou-se na realização de oficinas em três turmas da instituição, nas quais foram 

empregados jogos e simulações para explanação de conceitos físicos. 

Por meio das atividades, que apresentavam como objetivo principal investigar e analisar 

as potencialidades e efeitos de uma metodologia baseada no uso de jogos para a disciplina física, 
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encontraram-se resultados positivos quanto à aceitação da abordagem e absorção de conteúdos 

propostos pelo público observado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Como demonstrado por Ramos (2014, p. 31), as diretrizes dos Parâmetros Curriculares 

Nacionais (1977) admitem como um dos objetivos do ensino básico “o aluno ser capaz de 

resolver problemas, utilizando o pensamento lógico, [...], selecionando a sequência de ações 

para resolver o problema [...]”. Portanto, consegue-se compreender que aprimorar os processos 

de ensino, adequando-os às perspectivas sociais atuais, configura-se como um pilar para o 

desenvolvimento pleno do que se entende por ensino essencial. 

Nesse sentido, Kapp (2012, p.7) define jogo como “um sistema em que os jogadores se 

envolvem em um desafio abstrato, definido por regras, interatividade e feedback, que resulta 

em um resultado quantificável, muitas vezes provocando uma reação emocional”. Na definição 

de Kapp, o jogo não está completamente separado das regras da realidade, pois imita situações 

e procedimentos da vida real. Não apenas os jogadores no conceito de Kapp interagem com o 

sistema, mas também entre si e com o conteúdo do jogo. Sendo assim, é possível antecipar as 

contribuições que as diversas ramificações dessa área podem proporcionar para o processo de 

ensino/aprendizagem de disciplinas como a física. 

Especificamente, no que diz respeito à física, de acordo com Viana et al. (2015, p.2) é 

por meio desta que os alunos devem ser “capazes de interpretar fenômenos e processos naturais, 

situando e dimensionando a interação do ser humano com a natureza como parte da própria 

natureza em transformação”. Nessa perspectiva, verifica-se a exigência de certa autonomia e 

capacidade de visualização e ação dos discentes sobre a compreensão dos fenômenos abordados 

pela disciplina, o que pode ser relacionado as características da aprendizagem mediada por 

jogos. Como demonstrado por Costa e Verdeaux (2016), a dinâmica apresentada por um jogo 

consegue moldar os desafios às habilidades do jogador, incentivando a realização de uma 

determinada tarefa com eficiência. 

Logo, ponderando sobre os fatos citados anteriormente, é possível considerar uma 

convergência entre o ensino/aprendizagem da física auxiliado por meio de aspectos da ciência 
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da computação, uma vez que, retomando ideias de Bordini et al. (2017) e Blikstein (2008) apud 

Santana (2017), estes favorecem a motivação, a criatividade e a produtividade. 

3 METODOLOGIA 

 O presente estudo utilizou como método de pesquisa o relato de experiência de caráter 

qualitativo. A experiência descrita realizou-se nas dependências de uma escola de ensino médio 

técnico e teve como população de estudo uma amostra dos discentes da referida instituição, 

participantes dos cursos técnicos integrados em informática e mineração.  

 Essencialmente, as atividades realizadas relacionaram-se a promoção de oficinas, nas 

quais foram empregados diferentes jogos para desenvolvimento de uma aula de física. A 

pesquisa como um todo organizou-se em 5 fases distintas, especificadas abaixo. 

• Fase I: Aplicação de formulário diagnóstico que levantou dentre o corpo discente as 

principais dificuldades e predileções com relação à aprendizagem de física. 

• Fase II: Elaboração de planos de ensino e dos testes que constituíram as oficinas. 

Basicamente, os assuntos tratados foram cinemática e leis de Newton; eletrostática e 

constituintes da matéria. 

• Fase III: Aplicação de pré-teste para verificação do conhecimento prévio dos estudantes. 

• Fase IV: Execução das oficinas com as três turmas selecionadas. 

• Fase V: Aplicação de pós-teste e análise da situação de ensino-aprendizagem entre os 

estudantes; análise da aceitação dos jogos e das metodologias propostas. 

 As atividades foram empreendidas com as turmas de informática 2º ano, mineração 3º 

ano e informática 3º ano que, no presente artigo, são nomeadas, respectivamente, como turmas 

1, 2 e 3. As oficinas, que apresentaram uma duração de, aproximadamente, 2 horas cada, 

compreendiam a mesma dinâmica, existindo aplicação de testes, utilização e avaliação de jogos 

e explanação complementar dos conceitos físicos pelo professor responsável. 

 Durante as oficinas, foram empregadas três ferramentas distintas para trabalhar aspectos 

da disciplina de física, dentre as quais duas eram jogos e uma qualificava-se como um quiz. 

Estes materiais integram o projeto PhET Simulações Interativas da Universidade de Colorado 
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Boulder. A escolha dos assuntos e dos jogos foi realizada após pesquisas sobre o uso de jogos 

na disciplina de física e também após reuniões com o professor de física da instituição. 

 A partir do jogo 1, denominado “Módulo de pouso lunar”, conseguiu-se trabalhar 

conceitos relacionados a cinemática e leis de Newton, mais especificamente, velocidade, 

aceleração, vetores, lei da inércia e ação e reação. De modo análogo, por meio do jogo “Hóquei 

no campo elétrico” (jogo 2) e do quiz “Monte um átomo”, foram explanados aspectos do 

conteúdo de eletrostática, detalhando tópicos como a constituição e estabilidade do átomo e 

interação entre cargas.  

 É importante ressaltar que existiram diferenças quanto a ordem das atividades realizadas 

no decorrer da oficina, de modo a possibilitar diferentes análises. Estas variações ocorreram de 

acordo com as turmas e estão detalhadas abaixo. 

• Turma 1: Utilização a priori do jogo 1 e explanação do conteúdo. 

• Turma 2:  Explicação do conteúdo, com a utilização de ferramentas auxiliares (quiz), e 

aplicação do jogo 2. 

• Turma 3: Utilização a priori de um jogo, explanação do conteúdo, aplicação do segundo 

jogo e desenvolvimento do conteúdo referente a este. 

 Ao final de cada oficina foi fornecido aos alunos um questionário para avaliação dos 

jogos, o qual foi baseado nos modelos desenvolvidos por Savi et al. (2010) e por Martins et al. 

(2016). O formulário era composto por 26 afirmativas sobre três subescalas (motivação, 

experiência do usuário e aprendizagem) subdivididas em dez dimensões (atenção, relevância, 

confiança e satisfação, imersão, desafio, competência, divertimento, interação social e 

aprendizagem), as quais poderiam ser avaliadas por meio de 5 valores, -2, -1, 0, 1, 2, que 

representavam, respectivamente, discordância total, discordância, indiferença, concordância e 

concordância total. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Por meio da experiência descrita neste artigo, foi possível a obtenção de dados quanto 

as perspectivas relacionadas ao ensino da física e o uso de jogos, os quais podem ser 

subdivididos em três dimensões principais, que se referem à disciplina abordada pelo projeto 

em específico, a aprendizagem e a aplicação da metodologia. 

790 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 Previamente, por meio de formulário eletrônico, realizou-se entre os alunos da escola 

uma pequena pesquisa sobre ensino da física, de modo a identificar as percepções dos 

estudantes quanto a essa ciência. No total, foram obtidas 77 respostas. 

 Quanto à experiência com a física, 76,6% dos alunos consultados afirmaram possuir 

alguma dificuldade na disciplina e 70,1% consideraram que a principal complexidade da 

matéria estava relacionada à aspectos matemáticos. Esses indicadores demonstram que, na 

visão dos discentes, existem certos empecilhos para o desenvolvimento completo do processo 

de ensino/aprendizagem, não só no que diz respeito a ciência da natureza em questão, como 

também da própria matemática. 

 Além disso, ao serem questionados sobre as diferentes formas de abordagem utilizadas 

no âmbito da disciplina, apenas 18,2% dos estudantes indicaram preferência por uma 

metodologia mais habitual, voltada para questões conceituais e fundamentadas no uso de 

quadro, livro e projetor. Por conseguinte, reforça-se a ideia da necessidade de métodos e 

materiais suplementares mais atrativos, visto que processos mais dinâmicos e inovadores 

poderiam, provavelmente, amenizar a resistência verificada entre a maioria dos discentes e 

incentivar a participação destes nas atividades, melhorando o entendimento geral da disciplina. 

 No que diz respeito as oficinas, estas foram realizadas em três turmas com, 

respectivamente, 19, 18 e 20 alunos, totalizando 57 discentes. Inicialmente, foram aplicados 

pré-testes, que poderiam ser pontuados entre 0 e 100 pontos, de modo a verificar o 

conhecimento prévio dos participantes para nível de comparação. Do total de testes recolhidos, 

considerou-se apenas 56, uma vez que, na turma 1, um não apresentava respostas.  

 Como apresentado na tabela 1 abaixo, averiguou-se certa discrepância entre as turmas. 

Na turma 1 e 2, por exemplo, a grande maioria dos estudantes obtiveram pontuações inferiores 

ou iguais a metade do valor atribuído ao teste. Em contrapartida, na turma 3, consoante aos 

percentuais exibidos, observa-se claramente uma distribuição muito mais homogênea entre os 

componentes do grupo, encontrando-se inclusive notas acima dos 75 pontos. 

Tabela 1 - Porcentagem equivalente a pontuação atingida no pré-teste 

PONTUAÇÃO ATINGIDA 
PORCENTAGEM DE ALUNOS 

Turma 1 Turma 2 Turma 3 

Entre 0 e 25 pontos 44,4% 11,1% 35,0% 

Entre 26 e 50 pontos 55,6% 50,0% 30,0% 
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Entre 51 e 75 pontos 0,0% 38,9% 25,0% 

Entre 76 e 100 pontos 0,0% 0,0% 10,0% 

  Ao analisar-se os três resultados em conjunto, constata-se que a média geral entre os 

participantes foi de, aproximadamente, 40,8 pontos, e que 29 participantes obtiveram nota 

abaixo desse valor. Desse modo, considerando que os grupos já haviam estudado os assuntos 

abordados nos testes, pode-se indicar a presença de déficits no processo de aprendizagem da 

física, sendo possível presumir a existência de problemas quanto à comunicação entre a 

disciplina e os alunos, os quais podem estar relacionados a questões como motivação. 

 Em momento posterior a realização das oficinas, os participantes do estudo foram 

convidados a responder novamente, se desejassem, os testes. Do total de alunos considerados 

(56), apenas 24 modificaram alguma das respostas. Contudo, apesar da pequena participação, 

pôde-se perceber resultados consideráveis, existindo aumento das notas iniciais em até 75 

pontos. 

 Apesar de ser necessário considerar que há uma maior retenção de conhecimentos 

quando estes são recém-apresentados, a partir desses dados, consegue-se reconhecer que há um 

grande potencial na utilização dos jogos, uma vez que por meio desta tornou-se possível 

explanar aspectos importantes da disciplina, de modo que os alunos conseguiram compreender 

os fenômenos e os conceitos. Ademais, pode-se ainda salientar que, esse resultado, reforça a 

ideia de que a abordagem utilizada contribuiu para um ganho dos conhecimentos fundamentais 

dentro dos conteúdos explanados. 

 Para avaliação dos jogos, como citado anteriormente, foram utilizados questionários que 

compreendiam 26 afirmações relacionadas a 10 aspectos. Desse modo, após as oficinas foram 

recolhidos um total de 57 formulários avaliativos, dos quais apenas 49 foram considerados 

válidos. Dentre as turmas 1, 2 e 3, respectivamente, foram obtidas, 17, 15 e 17 avaliações 

completas. Os gráficos abaixo apresentam os resultados alcançados em cada turma de acordo 

com os critérios disponibilizados. 

Gráfico 1 - Avaliação da turma 1 quanto ao jogo aplicado na oficina. 
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Gráfico 2 - Avaliação da turma 2 quanto ao jogo aplicado durante a oficina. 
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Gráfico 3 - Avaliação da turma 3 quanto aos dois jogos utilizados durante a oficina. 

 

 Em uma comparação geral dos dados apresentados nos gráficos acima, na categoria 

motivação, que engloba as dimensões atenção, relevância, confiança e satisfação, obteve-se 

uma aprovação expressiva dentre as respostas dos participantes, demonstrando um bom 

progresso dos jogos quanto à aspectos como desempenho pessoal e evolução.  

 Mais especificamente, no tópico satisfação, observa-se que as turmas 2 e 3 

demonstraram melhores avaliações, o que pode indicar uma maior conexão entre as 

perspectivas dos alunos e o jogo “Hóquei no campo elétrico”. Diferentemente, o grupo 1 

demonstrou um posicionamento menos favorável, indicando menor engajamento por parte 

destes com relação ao jogo “Módulo de pouso lunar”. 

 No que diz respeito a seção relacionada a experiência do usuário (imersão, desafio, 

competência, divertimento e interação social), a avaliação das turmas, novamente, manteve-se 

favorável, o que indica um desempenho significativo dos jogos em aspectos como desafio e 

diversão. Entretanto, assim como na categoria motivação, percebe-se uma melhor aceitação do 

jogo “Hóquei no campo elétrico”. No caso da turma 3, que foi exposta aos dois jogos, verifica-
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se uma aproximação muito maior da avaliação correspondente a turma 2, sendo possível supor 

que a experiência com o jogo relacionado ao hóquei influenciou a avaliação do último grupo. 

 Além disso, averiguou-se que vários alunos demonstraram interesse nos jogos. Entre o 

total de participantes da oficina, aproximadamente 69% concordaram que recomendariam o 

jogo a outros colegas e, por volta de 65%, consentiram que gostariam de utilizar as ferramentas 

apresentadas em outro momento.  

 Com relação a última categoria de avaliação, a qual referia-se à percepção de 

aprendizagem por meio dos jogos, as três turmas expressaram, majoritariamente, concordância 

total (valor 2 na avaliação) quanto a contribuição destes para o aprendizado dentro da disciplina, 

sendo importante destacar que, como nas outras seções, a turma 1 manifestou menor nível de 

aprovação. Entretanto, constatou-se que, apesar de concordarem com a contribuição dos jogos, 

os alunos demonstraram um posicionamento neutro expressivo quanto à comparação da 

metodologia aplicada e outras atividades da disciplina. 

 Em uma análise mais abrangente, identifica-se que de modo geral o jogo “Hóquei no 

campo elétrico” obteve melhores avaliações do que o jogo “Módulo de pouso lunar”. Este 

padrão pode estar relacionado as próprias características das ferramentas, uma vez que o 

primeiro apresentava fases diferentes, que evoluíam em nível de dificuldade, propiciando maior 

desafio e diversão aos alunos. Além disso, a metodologia empregada durante as oficinas que 

aplicaram este jogo pode ter influenciado nos resultados, dado que o uso integrado do quiz 

“Monte um átomo” estimulou a atenção dos discentes, que buscaram respondê-lo corretamente. 

 O outro jogo, diferentemente, apesar de dispor de um design mais completo, também 

exigia um entendimento mais complexo, característica que pode ter contribuído para uma 

avaliação menos favorável. Quanto ao desafio e variação, a ferramenta não apresentava 

diversificação em níveis, o que, em algumas perspectivas, diminui a sensação de engajamento 

e relevância para os alunos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A experiência demonstrada no presente artigo buscou destacar a relevância do uso de 

algumas ramificações da ciência da computação para educação por meio da realização de 
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oficinas voltadas para o ensino da física, fundamentadas em uma metodologia baseada na 

utilização de jogos. 

Mediante os resultados encontrados, é possível identificar que as atividades realizadas 

propiciaram uma experiência positiva para os alunos, uma vez que estes foram apresentados a 

um contexto fora do habitual para o ensino da disciplina. Além disso, consegue-se ainda 

reconhecer perspectivas animadoras dentro da ideia de aprendizagem, posto que, com base na 

visão dos próprios discentes, os recursos utilizados favoreceram o desenvolvimento de aspectos 

como diversão e desafio, os quais acarretam em uma participação mais expressiva nas aulas. 

Ainda assim, mesmo considerando que a experiência colaborou amplamente para a 

compreensão dos conceitos físicos pelos alunos, identifica-se a necessidade de experimentos 

mais completos, que envolvam uma maior quantidade de participantes e diferentes conteúdos, 

de modo a observar os impactos da metodologia a longo prazo e sanar as limitações encontradas 

durante o experimento. Consequentemente, consegue-se distinguir espaço para projetos futuros, 

inclusive com outras disciplinas regulares.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

A falta de educação financeira e planejamento familiar, bem como a situação de dificuldade 

econômica na qual se encontra boa parte da população brasileira pode levar ao endividamento 

ou até mesmo a inadimplência. Sendo assim, este estudo, iniciado no projeto de pesquisa 

“SAVECASH: Aplicativo para Organização Financeira e Auxílio aos Investimentos”, em 2018, 

apresenta o desenvolvimento de um material para determinação de um planejamento financeiro 

pessoal baseado na estrutura familiar e estado de residência. Para atingir esse propósito, 

utilizou-se a abordagem quali-quanti, usufruindo-se da base de informações da Pesquisa de 

Orçamentos Familiares 2008-2009 (POF), obra do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), para delinear hábitos de consumo. Com isso, houve uma análise do perfil das famílias 

brasileiras para filtrar estruturas de despesas primordiais e determinar um planejamento 

coerente com a condição de vida particular. Esse conhecimento adquirido vem sendo aplicado 

no desenvolvimento da plataforma SAVECASH, a qual pretende contribuir para a melhor 

organização e equilíbrio financeiro do seu usuário e sua família, evitando dívidas e viabilizando 

o crescimento econômico. 

PALAVRAS-CHAVE: Organização Financeira. Planejamento Familiar. Economia. 

ABSTRACT 

The lack of financial education and family planning, as well as the situation of economic 

difficulty, in which a large part of the brazilian population is found, can lead to indebtedness or 

even default. Thus, this study, initiated in the research project "SAVECASH: Application for 

Financial Organization and Investment Aid", in 2018, presents the development of a material 

for determining a personal financial planning based on family structure and state of residence. 

To achieve this purpose, a qualitative/quantitative approach was used, using the information of 

the Family Budget Survey 2008-2009 (FBS), a work of the Brazilian Institute of Geography 

and Statistics (IBGE), to outline consumer habits. Thereby, there was an analysis of the profile 

of the brazilian families to filter primordial expense structures and to determine a coherent 

planning with their particular condition of life. This acquired knowledge has been applied in 

the development of the SAVECASH platform, which aims to contribute to the better 

organization and financial balance of its users and their family, avoiding debts and enabling 

economic growth. 

KEYWORDS: Financial Organization. Family Planning. Economy. 

798 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

A globalização vigente em nossa época é um dos movimentos mais impactantes da 

sociedade, principalmente aliada com o intensivo desenvolvimento tecnológico. Em detrimento 

disso, produtos e serviços são extremamente valorizados, assim como o desejo pelo seu 

consumo. No Brasil, por exemplo, famílias das diversas camadas sociais, principalmente de 

baixa renda, sofrem com o consumismo não-planejado, endividamento e inadimplência. 

Segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (PEIC), 

referente ao mês de setembro de 2018, mais da metade da população está submetida a dívidas. 

O cartão de crédito, conforme a mesma, é diagnosticado comum um dos principais tipos de 

despesas por 76,7% das famílias endividadas. 

O percentual de famílias que relataram ter dívidas entre cheque pré-datado, cartão de 

crédito, cheque especial, carnê de loja, empréstimo pessoal, prestação de carro e 

seguro alcançou 60,7% em setembro de 2018, o que representa estabilidade em 

relação ao patamar observado em agosto de 2018. (CNC, 2018, p.1). 

Assim, torna-se fundamental encontrar mecanismos para auxiliar na diminuição de 

índices alarmantes, como apresentado pela PEIC. Nesse contexto, o planejamento financeiro 

compreende um recurso simples, mas eficaz para reconhecimento de capital e distribuição de 

maneira estratégica do orçamento perante as despesas, buscando na medida do possível 

economias e estabilidade financeira. 

Nesse âmbito, torna-se primordial um estudo do perfil financeiro das famílias 

brasileiras, de modo a analisar as características peculiares de cada unidade federativa (estado), 

entender as estruturas de consumos vitais com critério de prioridade e criar com sustentação 

teórica idealizada, enfim, um mecanismo que obtenha um planejamento financeiro baseado nas 

características da família e época. 

Para atingir esses objetivos, a Pesquisa de Orçamento Familiares 2008-2009 (IBGE, 

2010) financiada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), na qual estuda as 

estruturas de rendimento e consumo da população que reside no Brasil, teve papel determinante 

e inovador. Numa descrição mais detalhada, essa fonte de conhecimento: 

Obtém informações gerais sobre domicílios, famílias e pessoas, hábitos de consumo, 

despesas e recebimentos das famílias pesquisadas, tendo como unidade de coleta os 

domicílios. Atualiza a cesta básica de consumo e obtém novas estruturas de 

ponderação para os índices de preços que compõem o Sistema Nacional de Índices de 

Preços ao Consumidor do IBGE e de outras instituições. (IBGE, 2010, p.17) 
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No decorrer do estudo da POF (IBGE, 2010), houveram alguns obstáculos, como a 

desatualização salarial e categorias de consumo ultrapassadas, uma vez que a pesquisa foi 

realizada entre 2008 e 2009. Porém, em sua maioria, as estruturas ainda estão inseridas na vida 

familiar e com índices coerentes. 

Ao término do estudo, o conhecimento registrado foi direcionado para a plataforma 

SAVECASH, um ambiente de administração financeira e auxílio aos investimentos com caráter 

de renda fixa. Nela, o mecanismo de concepção de planejamento financeiro familiar foi 

modernizado e incorporado aos recursos visuais, tais como gráficos e tabelas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Esta pesquisa fundamenta-se na concepção dos autores Jurandir Júnior (MACEDO 

JÚNIOR, 2013), Almir Souza e Caio Torralvo (SOUZA; TORRALVO, 2008), Sérgio Ignácio 

(IGNÁCIO, 2010) e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OECD, 

2004) que fomentam sobre gastos desnecessários que impactam diretamente nas crises 

financeiras familiares, o papel do planejamento em uma família,  a importância das estatísticas 

e relevância da educação financeira, respectivamente. 

Os seres humanos constantemente estão diante de decisões as quais o desejar e querer 

são elementos que pesam numa ação financeira, seja de compra ou venda. Em decorrência 

disso, pode-se originar as famosas crises financeiras familiares. Sobre esses elementos, o 

escritor Jurandir Macedo Jr. (2013) alega que enquanto o desejo é irracional, o querer é racional. 

Ou seja, a disciplina financeira inibe o desejo. 

A ciência explica que é natural do ser humano ter desejos. Mas há grande diferença 

entre desejar e querer. Nosso cérebro é composto de quatro sistemas distintos. Três 

deles são parte do modelo proposto pelo neurocientista Paul D. MacLean: o complexo 

reptiliano, o sistema límbico e o sistema neocortical. O primeiro controla as atividades 

responsáveis pela sobrevivência, como a respiração. O segundo controla as emoções 

e o terceiro, o raciocínio. O quarto sistema é o cérebro moral, possivelmente 

localizado na ínsula, que é responsável pelos nossos julgamentos e escolhas morais. 

O desejo se origina no sistema límbico, a parte do cérebro responsável pela formação 

das emoções. Já a transformação do desejar em querer ocorre no córtex, local onde as 

decisões racionais são processadas. Conclusão: desejar é uma ação irracional; querer 

é racional. (MACEDO JÚNIOR, 2013, p.15) 
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Aliado com esse pensamento de disciplina, Almir Souza e Caio Torralvo (2008) 

discutem sobre a relevância de um planejamento dentro de uma estrutura familiar, objeto de 

estudo do artigo. Além disso, relatam os efeitos oriundos dessa organização. 

Com um planejamento pessoal persistente e bem-feito, a árdua tarefa de manter a 

disciplina financeira é muito facilitada, permitindo a realização dos desejos de 

consumo, uma maior segurança para enfrentar situações inesperadas, e a formação de 

reservas para garantir a necessária segurança pessoal e a indispensável tranquilidade 

e o desfrute de uma boa renda na velhice. (SOUZA; TORRALVO, 2008) 

Segundo Sérgio Ignácio (2010), mediante a um estudo que abrangeu o destaque das 

estatísticas no processo de conhecimento e tomada de decisão, as informações agrupadas em 

determinado tempo e espaço sobre deliberado assunto, compreende um recurso incontestável e 

inovador de produtos. 

Hoje, a utilização da estatística está disseminada nas universidades, nas empresas 

privadas e públicas. Gráficos e tabelas são apresentados na exposição de resultados 

das empresas. Dados numéricos são usados para aprimorar e aumentar a produção. 

Censos demográficos auxiliam o governo a entender melhor sua população e 

organizar seus gastos com saúde, educação, saneamento básico, infraestrutura, entre 

outros. Com a velocidade da informação, a estatística passou a ser uma ferramenta 

essencial na produção e disseminação do conhecimento. O grau de importância 

atribuído a ela é tão grande que praticamente todos os governos possuem organismos 

oficiais destinados à realização de estudos estatísticos. (IGNÁCIO, 2010, p.177) 

Por último, reunido as construções dos especialistas anteriores, este estudo alicerça-se 

na educação financeira, uma temática que socializa informações financeiras básicas presentes 

na sociedade contemporânea, como relação entre receita, despesa e economia. Em relação a 

importância disso, o grupo OECD (2004) esclarece: 

Educação Financeira é o processo mediante o qual os indivíduos melhoram a sua 

compreensão em relação aos conceitos e produtos financeiros, de maneira que, com 

informação, formação e orientação claras, possam desenvolver as competências e a 

confiança necessárias para que se tornem mais conscientes das oportunidades e riscos 

financeiros de modo a fazer escolhas financeiras de melhor qualidade, a saber, onde 

procurar ajuda e a adotar outras ações que melhorem o seu bem-estar financeira. 

(OECD, 2004, p.223). 

3 METODOLOGIA 

A idealização desta pesquisa fez-se através da abordagem metodológica quali-quanti, 

aplicando-a na Pesquisa de Orçamento Familiares 2008-2009 (IBGE, 2010). Nesse caminho, 

foram sistematizadas duas atividades, a saber,  filtragem de dados e adaptação das informações 

para realidade. 
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Na primeira atividade, houve inicialmente um recorte dentre as vinte e sete unidades 

federativas do Brasil das estruturas de consumo genéricas com índices em percentual. Desse 

modo, cada estado ficou categorizado com sete faixas salariais e noventa e dois estilos de 

despesas.  

Diante disso, sucedeu-se uma eliminação dos tipos específicos de estruturas de 

consumo. Por exemplo, o campo de vestuário possuía subcampos, tais como, roupa de homem, 

roupa de mulher, roupa de criança, calçados e apetrechos, joias e bijuterias, tecidos e 

armarinhos. Em síntese, restaram as categorias de alimentação, habitação, vestuário, transporte, 

higiene e cuidados pessoais, assistência à saúde, educação e recreação/cultura. 

Na atividade seguinte, ocorreu primeiramente uma análise dos índices apresentados em 

conformidade com as estruturas de consumo e faixas salariais. Em decorrência disso, houve a 

necessidade de inserir uma nova categoria, denominada de economia, na qual carrega como 

índice um percentual que somado com todas as estruturas resulta em cem por cento. Além disso, 

as faixas salariais foram atualizadas de quatrocentos e quinzes reais (2008), base salarial 

mínima da época da pesquisa, para novecentos e cinquenta e quatro reais (2018). 

Com isso, foram investigados atributos que seriam preponderantes para auxiliar na 

construção do planejamento familiar. Assim, foram escolhidas as peculiaridades de renda 

líquida familiar, estado de residência e tamanho da família. A POF, no entanto, só exibe uma 

média familiar para cada intervalo salarial, ou seja, um padrão estático. A vista disso, para 

englobar qualquer tamanho familiar, houve a elaboração de um procedimento que altera os 

percentuais em conformidade com o dado em situação.  

Para tanto, foi estipulado uma ordem de estruturas que poderiam ter os índices 

reduzidos, ilustrado no quadro 01, e mais, a alimentação foi definida como única despesa a ser 

modificada em conformidade com a quantidade de residentes. Nesse sentido, houve a criação 

da Fórmula 01, exibida a seguir, na qual se considera o valor da cesta básica individual (R$ 

160,00 em 2018) como preponderante para sobrevivência. 
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Quadro 01 – Ordem de Redução 

 

 

 

 

 

 

𝑥 =
160 ∗ 𝑛

𝑠
 ∗  100 {n >   m}        (Fórmula 01) 

𝑥 =  novo percentual com alimentação  

𝑛 =  quantidade de residentes 

𝑠  =  sálario líquido da fámilia 

m =  média da família (POF) 

 

Para alcançar a incorporação do mecanismo na plataforma, primeiramente foi crucial a 

elaboração de uma aplicação servidora de modo a minerar a grande quantidade de dados 

provenientes do Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA, base responsável por 

fornecer as informações. Nesse sentido, foram usufruídas as tecnologias Djando para 

construção de Interface de Programação de Aplicações Rest (API Rest), framework 

desenvolvido em Python, e SQL Server como ferramenta poderosa para gerenciamento de 

informações. 

Com sua consolidação, ocorreu posteriormente o desenvolvimento da Interface do 

Usuário (UI) da plataforma mediante ao framework Angular Cli, no qual sistematiza as 

tecnologias Hypertext Markup Language (HTML), Cascading Style Sheets (CSS), JavaScript 

e TypeScript. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao término do desenvolvimento deste estudo, obteve-se um mecanismo que estabelece 

um planejamento financeiro familiar com sustentação na localidade federal de residência, faixa 

salarial e tamanho da família. Além disso, houve a implantação do recurso desenvolvido na 

plataforma SAVECASH. 

Categoria Prioridade 

Economia 1ª 

Recreação e cultura 2ª 

Educação 3ª 

Assistência à saúde 4ª 

Serviços pessoais 5ª 

Vestuário 6ª 

Higiene e cuidados pessoais 7ª 
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Esse foi objeto de construção no projeto de pesquisa “SAVECASH: Aplicativo para 

Organização Financeira e Auxílio aos Investimentos”, sucedido em 2018 no Grupo de Estudos 

em Computação Aplicada do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – Campus Parnamirim. E atualmente integrou-se ao Grupo Interdisciplinar de 

Estudos e Pesquisas em Informática na Educação da Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, com propósito continuar desenvolvendo outras versões e ferramentas, além de buscar 

através da publicação um maior público. 

A título de exemplificação do mecanismo, considere uma situação de uma família que 

está localizada no Rio Grande do Norte, é composta por quatro integrantes e possui uma renda 

líquida de um mil e novecentos. Desse modo, utilizando o mecanismo idealizado, será gerado 

o seguinte planejamento familiar: 

Quadro 02 – Tabela do Rio Grande do Norte com faixa salarial de até R$1908,00 

 

Esse processo é realizado automaticamente no ambiente de planejamento da plataforma 

SAVECASH, necessitando apenas informar o estado de residência, renda bruta, renda líquida 

e a quantidade de pessoas presente na família. A Figura 01 exibe os percentuais máximos em 

cada estrutura de consumo que usuário pode gastar mensalmente através do gráfico pizza. E 

mais ainda, informa o usuário quanto a sua renda líquida e os impostos. 

  

  

Categorias Percentual Normal Percentual Adaptado Capital (R$) 

Alimentação 33,4 33,6 639,92 
Habitação 34,4 34,4 653,60 

Vestuário 5,7 5,7 108,30 

Transporte 8,4 8,4 159,60 
Higiene e cuidados pessoais 3,4 3,4 64,60 

Assistência à saúde 3,8 3,8 72,20 
Educação 1,1 1,1 21,01 

Recreação e cultura 1,5 1,5 28,50 

Serviços pessoais 0,8 0,8 15,20 
Economia 7,5 7,3 137,07 

Tamanho da família 3,3 4  
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Figura 02 – Planejamento Sugestivo. Fonte: autoria própria.  

 

A Figura 02 mostra como essa tecnologia auxilia a família quanto a descrição das 

estruturas de consumo e a sugestão de valores em espécie para despesas e sobra de receitas que 

podem ser utilizadas para investimentos, conforme calculadas pela função de planejamento 

sugestivo. 

Figura 02 – Planejamento Sugestivo. Fonte: autoria própria.  
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Numa pesquisa feita sobre a plataforma com 9 (nove) servidores do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – Campus Parnamirim, o requisito 

oriundo deste estudo conseguiu uma média de 4,2 de satisfação num sistema que varia entre 0 

e 5. Além disso, surgiram muitas ideias no campo de críticas e sugestões, como a exibida a 

seguir, relatada por um servidor técnico administrativo.  

“Sugiro que a plataforma seja ampliada para que várias pessoas da família possam 

usar de maneira simultânea, principalmente nas entradas de débito, para que no final 

do mês tenham o resultado fidedigno da diferença de receita e despesa. Os dados da 

conta ficariam seguro em nuvem e seriam movimentados em conjunto.  Seria 

interessante o sistema retornar alarmes informativos de que suas metas estão 

ameaçadas, exemplo: meta de saldo para investimento foi alcançada ou está próximo 

de ser alcançada; meta para os gastos de lazer foram ultrapassadas. ” 

Esse pensamento impactou numa reflexão da utilidade do mecanismo de concepção de 

planejamento financeiro familiar no SAVECASH. Em decorrência disso, futuramente pretende-

se implementar um sistema integrado de perfis dentro de uma família para possibilitar diversos 

planejamentos, considerando a organização do grupo. Outra proposta oriunda dessa ponderação 

é desenvolver uma assistente inteligente para auxiliar o usuário a manter sua organização 

financeira e oferecer suporte didático. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A realização deste estudo visa gerar frutos no âmbito individual e social, sem recontar 

o valor acadêmico agregado. Com ele, foi colocado em pauta obstáculos que as famílias, 

especialmente aquelas que estão situadas no Brasil, sofrem numa sociedade globalizada que 

gira ao redor do comércio. Além disso, ficou explícito a relevância de um planejamento 

financeiro. 

 Adentrando como pesquisador, ficou nítido os recursos ainda inexploráveis no território 

brasileiro. A Pesquisa de Orçamento Familiares (POF) 2008-2009, por exemplo, é uma base de 

informações rica que interfere consideravelmente na cesta básica nacional. Contudo, se não 

tivesse ocorrido uma pesquisa detalhada, ela não teria virado objeto de estudo. 

No mais, num futuro próximo busca-se utilizar os mesmos procedimentos na POF 2017-

2018, atualizando os índices das estruturas de consumo. Além disso, é um objetivo realizar 
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outra pesquisa na qual interligue a economia planejada com os investimentos sejam eles de 

renda fixa ou variável, proporcionando uma prosperidade financeira das famílias brasileiras e 

diminuindo as diferenças entre as classes sociais. 
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AMBIENTE ONLINE – SIMÃO 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra – Ciências da computação 

RESUMO 

No presente trabalho, construímos um Sistema de Monitoramento do Ambiente Online 

(SIMÃO) usando uma placa do tipo Arduino, uma plataforma eletrônica de código aberto que 

lê inputs do ambiente transformando-os em informações e/ou tarefas. Nosso sistema é um 

conjunto de sensores ligados a essa plataforma de prototipagem, que é capaz de detectar 

variáveis como temperatura, umidade, luminosidade e CO2 e gravá-las a cada minuto em um 

cartão SD. Nós colocamos o sistema em um terrário artificial fechado – com duas espécies de 

plantas, para ter um maior alcance dos dados –, que é monitorado dia e noite. Esta plataforma 

foi utilizada para a coleta da taxa de fotossíntese e respiração celular no ambiente, permitindo 

a análise das suas oscilações a partir da modificação das condições do terrário. Assim, o SIMÃO 

pode ser caracterizado como uma ferramenta de ensino por professores do Ensino Médio, 

especialmente nas disciplinas de biologia, ecologia, química, informática e eletrônica, fazendo 

com que a aprendizagem seja mais significativa, por meio da introdução de uma metodologia 

mais prática dentro da sala de aula, ao mesmo tempo que permite uma interdisciplinaridade 

entre as áreas da informática e as demais disciplinas citadas. 

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. SIMÃO. Dados. Fotossíntese. 

ABSTRACT 

In the present work, we built an Online Environment Monitoring System using an Arduino 

board, an open source electronic platform that reads environment inputs and turn it into 

information and/or tasks. Our system is a set of sensors attached to this prototyping platform, 

which is capable of detecting variables such as temperature, humidity, brightness and CO2, and 

recording them every minute on an SD card. We put the system in an enclosed artificial 

terrarium – with two plants species for greater data range – which is monitored day and night. 

This platform was used to collect the photosynthesis and cellular respiration rate in the 

environment, allowing the analysis of its oscillations from the modification of the terrarium 

conditions. Thus, SIMÃO can be chracterized as a teaching tool by high school teachers, 

especially in the subjects of biology, ecology, chemistry, informatics and eletronics, making 
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learning more meaningful by introducing a more practical methodology, within the classroom, 

while allowing interdisciplinarity between the áreas of informatics and the others subjects 

mentioned. 

KEYWORDS: Arduino. SIMÃO. Data. Photosynthesis. 

1 INTRODUÇÃO 

O ensino de disciplinas de ciências é uma das tarefas mais desafiadoras do fazer docente. 

Dentre elas, a biologia destaca-se pelos seus processos complexos e sua grande variedade de 

jargões, despertando pouco interesse entre a maioria dos discentes, devido a forma como essa 

matéria é abordada em sala de aula, dificultando a compreensão por parte dos alunos e 

impedindo que enxerguem os benefícios dos conteúdos dentro do contexto em que vivem 

(SANTOS et al., 2013, p. 2-3). Entretanto, assim como as demais disciplinas, a biologia possui 

uma grande relevância na vida de todos os alunos, visto que temas como metabolismo e 

ecologia estão entre os principais assuntos do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), e 

devido a importância da compreensão de como o homem vem afetando os processos biológicos 

para a formação de cidadãos conscientes da importância da conservação do meio ambiente. 

Apesar disso, as mudanças ocorridas nas bases curriculares, o crescente desinteresse, a 

falta de motivação por parte dos estudantes, o despreparo docente, a falta de laboratórios ou 

estratégias de ensino, levam a um excesso de aulas expositivas, dificultando a aprendizagem 

dessas disciplinas (MORAIS, 2013). Assim, todas essas questões nos direcionam à necessidade 

do desenvolvimento de novas técnicas de ensino, iniciando uma busca a alternativas para 

impulsioná-lo, como é o caso da construção do conhecimento científico a partir da união entre 

a pesquisa e a prática (CARVALHO, 2004). 

Utilizando a abordagem sócio histórica que preza pela interdisciplinaridade 

(VYGOTSKY, 1994), além do Projeto Político Pedagógico do IFRN que coloca o trabalho 

interdisciplinar como um dos pilares da instituição, construímos um Sistema de Monitoramento 

do Ambiente Online, batizado de SIMÃO. O dispositivo foi utilizado para monitorar um terrário 

fechado com plantas e isolado do ambiente externo. Além de sua utilidade em pesquisa, o 

ecossistema artificial monitorado pelo SIMÃO servirá como laboratório de aulas práticas de 
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Biologia, e tem o potencial de evidenciar processos biológicos em diferentes escalas, que vão 

desde a escala celular (fotossíntese e respiração) aos processos biogeoquímicos (LEVIN, 1992).  

Adicionalmente, o sistema permite que docentes de outras disciplinas explorem tópicos 

que vão além da própria biologia, como as reações químicas envolvidas na fotossíntese e 

respiração celular, ou, ainda, as ondas eletromagnéticas envolvidas nesses processos, além de 

disciplinas de informática e eletrônica, onde ambas levam conhecimento sobre linguagens de 

programação e circuitos eletrônicos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A dinâmica de um ecossistema se dá pelo fluxo de energia e matéria, que se inicia nos 

organismos produtores, como seres fotossintetizantes – que transformam, por meio da 

biossíntese de carboidrato, energia solar em energia potencial química –, e passam aos 

consumidores, predadores e herbívoros, por meio da cadeia alimentar, enquanto a matéria passa 

pelos ciclos biogeoquímicos onde ocorrem diversas transformações químicas, físicas, 

biológicas e geológicas, como o próprio nome sugere. Assim, esses processos envolvem desde 

diferentes fatores bióticos, ou seja, os seres-vivos, até abióticos, como água e luz (REECE et 

al., 2015, p. 1442). 

A fotossíntese é dividida em duas etapas: na fase clara, a energia do Sol é captada pelos 

pigmentos presentes nas células das plantas; enquanto na etapa independente de luz, fase escura, 

acontece a fixação do gás carbônico para a produção de açúcares. Ao longo desses processos, 

moléculas de água são consumidas e produzidas, assim como o oxigênio (O2) utilizado pelas 

plantas durante a respiração celular, que tem fórmula inversa a da fotossíntese, uma vez que a 

fotossíntese acumula oxigênio e glicose durante o dia, e a respiração celular acumula CO2 

e água. Contudo, diferentes características do ecossistema podem afetar esses processos, como 

a intensidade luminosa, temperatura, umidade do ar e concentração de gás carbônico (RAVEN 

et al., 2014, p. 876). 

Um ecossistema é composto por diferentes fatores bióticos, ou seja, os seres-vivos, e 

abióticos, como água e luz (REECE et al., 2015, p. 1442). Sua dinâmica se dá pelo fluxo de 

energia e matéria, que se inicia nos organismos produtores, como seres fotossintetizantes – que 
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transformam energia solar em energia potencial química, por meio da biossíntese de carboidrato 

–, e passam aos consumidores, como predadores e herbívoros, por meio da cadeia alimentar, 

enquanto a matéria passa por diversas transformações químicas, físicas, biológicas e geológicas 

que compreendem os ciclos biogeoquímicos. 

A fotossíntese é dividida em duas etapas: na primeira, chamada fase clara, a energia 

proveniente do Sol é captada por pigmentos presentes nas células das plantas, e na etapa 

independente de luz, fase escura, acontece a fixação do gás carbônico para a produção de 

açúcares. Ao longo desse processo, moléculas de água são produzidas e consumidas, assim 

como o oxigênio molecular (O2). Esse oxigênio será utilizado pelas plantas durante a respiração 

celular, que tem fórmula inversa a da fotossíntese, uma vez que a fotossíntese acumula oxigênio 

e  glicose  durante  o  dia,  e  a  respiração  celular,  pela  noite,  acumula  CO2     e  água.  

Contudo, diferentes características do ecossistema podem afetar esses processos, como a 

intensidade luminosa, temperatura, umidade do ar e concentração de gás carbônico (RAVEN 

et al., 2014, p. 876). 

2.1 A utilização de microcontroladores e sensores 

 

Em 2005, um grupo de italianos desenvolveu o Arduino, uma plataforma eletrônica 

que tinha como principal objetivo facilitar a utilização de hardware e software, e a criação de 

protótipos, ligando o mundo físico ao digital. Este dispositivo recebe várias entradas, sendo 

capaz de registrar informações em dispositivos, como um cartão SD. Por ser uma ferramenta 

de código aberto e utilizar uma linguagem de programação simples (Wiring), o Arduino se 

tornou uma ferramenta de ensino que vem crescendo ultimamente, podendo ser utilizado em 

disciplinas como química, física, biologia, quando acoplado a sensores, por exemplo, para a 

captação de características do ecossistema, mostrando-se como uma estratégia eficaz para 

monitorar e comprovar a variação nas taxas de fotossíntese e respiração celular. 

É de grande importância a utilização do Arduino em laboratórios de Física no Ensino 

Médio (MARTINAZZO et al., 2014, p. 21-30), devido seu fácil manuseamento, baixo custo, 

sua versatilidade, podendo atender as diversas áreas e disciplinas, promover a 

interdisciplinaridade e uma aproximação com a informática, e permitir uma abordagem mais 
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prática no ensino (VYGOTSKY, 1994), defendida pela própria empresa do Arduino, que 

oferece programas de educação (Arduino Education) e visa tornar a tecnologia acessível a 

todos, ao mesmo tempo que integra ciência, tecnologia, engenharia, artes e matemática. 

3 METODOLOGIA 

O SIMÃO é responsável por monitorar dois ecossistemas, que junto com ele são 

mantidos em aquários de dimensões 50 cm X 25 cm X 35 cm respectivamente, e de 5 mm de 

espessura. De início, foram construídos dois aquários contendo em cada duas espécies de 

plantas, sendo elas o Orelha-de-coelho (Opuntia microdasys) e a Flor do deserto (Adenium 

obesum), para formar o solo para as espécies foram utilizados cascalhos de aproximadamente 

3 cm de diâmetro e uma camada de substrato orgânico, cerca de 5 cm, em seguida as espécies 

foram irrigadas uma única vez antes do ecossistema ser fechado. 

Durante a fotossíntese, a luz é captada por diversos pigmentos localizados dentro do 

cloroplasto. Dentre esses pigmentos, destacam-se as clorofilas, pigmentos que captam a luz 

visível com maior eficácia nos comprimentos de onda de 450-470 nm (região do roxo-azul) e 

640-680 nm (região do vermelho) (RAVEN et al., 2014, p. 876). A luz no comprimento de 520- 

580 nm (verde) não é bem absorvida pelas clorofilas, o que faz com que essa cor seja refletida 

por esses pigmentos. Para verificar como diferentes comprimentos de onda de luz visível 

influenciam na taxa de fotossíntese de nossos ecossistemas, expomos os terrários a lâmpadas 

de LED com as cores vermelho e verde (Figura 1), associadas ao Arduino e controladas por 

meio de um sistema de relés. 

 

Figura 1 – Imagem dos terrários, com as lâmpadas LED vermelhas e verdes. 
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Como pode ser visto na Figura 2 a estrutura do SIMÃO se baseia em uma placa de 

prototipagem eletrônica Arduino acoplada a uma placa protoboard, na mesma então conectados 

os sensores de umidade do solo (higrômetro), umidade e temperatura do ar (DHT-22), 

luminosidade (BH1750) e o detector de gases (MQ-135). A instalação dos dispositivos de 

captura no terrário é feita através de cabos de rede (Patch cable). O sistema ainda conta com a 

utilização de canos PVC que formam estrutura que simula um abajur, auxiliando na iluminação 

das lâmpadas LED, que com o uso de relés ligam e desligam a cada 12 horas, podendo, assim, 

obter uma simulação de dia e noite para as espécies. 

 

Figura 2 – Esquema de prototipagem do SIMÃO. 

Ainda na placa protoboard, as informações coletadas são armazenadas em um arquivo 

de texto e salvos em um módulo micro SD. Tendo em vista uma melhor visualização da 

mudança bioquímica no ambiente, os dados são armazenados com a utilização do módulo RTC 

(DS3132), que é responsável por controlar e estabelecer o tempo em que são coletados. Com 

os dados à disposição, é possível fazer a sua análise em planilhas no Excel ou utilizar o software 

R para a criação de gráficos. Além desses, foi utilizada a IDE do Arduino, onde foi feita toda a 

sua implementação para o funcionamento dos sensores e dos módulos. Na programação 

também foram usadas bibliotecas disponibilizadas pelo site do Arduino como auxílio para os 

dispositivos. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O SIMÃO, por si só, promove a coleta de dados relacionados às características abióticas 

de um ecossistema, como temperatura e umidade do ar, concentração de gases e luminosidade. 

Já associado a um terrário fechado, pode ser utilizado como ferramenta didática em diversas 

disciplinas do ensino médio e técnico. Por meio do dispositivo, o processo de ensino-

aprendizagem se dá de maneira mais significativa (VYGOTSKY, 1994), onde o discente é 

capaz de ultrapassar os conhecimentos abstratos e partirá para a sua concretude ao adotar uma 

abordagem mais prática. Por exemplo, em uma aula de Biologia, além de explicar como 

diferentes comprimentos de onda influenciam a taxa da fotossíntese, pode-se também observar 

essa influência por meio da análise dos dados de concentração de O2. 

Dentro do IFRN, o sistema de monitoramento atuou, junto aos ecossistemas fechados, 

como um facilitador de aulas da área biológica, ministradas pelos orientandos e docentes da 

instituição, nos cursos técnicos de Meio Ambiente e Informática. As aulas foram compostas por 

dois momentos: no primeiro, os professores e orientandos deram uma breve exemplificação 

acerca dos processos que ocorrem dentro de um ecossistema – possibilitando estabelecer a 

relação entre pequenos processos como a respiração e fotossíntese, e processos de escala maior, 

como o aquecimento global – e sobre a construção do sistema; enquanto no segundo momento 

se deu a demonstração de como os dados eram coletados e interpretados para a geração dos 

gráficos exposto em sala (Figura 3).  
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Figura 3 – Gráficos das concentrações ao longo dos ciclos de claro e escuro. 

Os gráficos demonstram a execução do SIMÃO como coletor de dados, deixando visível 

a variação da temperatura e umidade do ar, umidade do solo e concentração de gás carbônico, 

devido a fotossíntese e respiração celular. Assim, é possível propor uma relação entre esses 

fatores com os períodos em que as luzes estavam acesas e quando estavam apagadas. Por 

exemplo, os níveis de CO2 diminuem durante a fase clara, ou seja, momento em que as plantas 

estão fazendo fotossíntese e sintetizando açúcares a partir da fixação do gás, diminuindo, assim, 

sua concentração, ao contrário do período noturno, quando ocorre a respiração celular. 

Em uma análise mais a fundo, pode-se afirmar que a umidade do ar alcançou 

rapidamente a saturação, permanecendo assim até o final do projeto, no passo que a temperatura 

adotou um comportamento diferente para cada aquário: em um permaneceu consideravelmente 

estável, enquanto no outro crescia constantemente. Já os sensores de luminosidade não reagiram 

bem com a umidade, e pararam de funcionar no decorrer do experimento. Logo, deduzimos que 

seria melhor tê-los colocado no exterior dos terrários.  Além disso, nossos dados mostram 

que um aumento de temperatura de 20 graus para 27 graus eleva significativamente a taxa de 
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fotossíntese, evidenciado o acúmulo de O2. Com isso, utilizamos os dados para ajustar curvas 

que mostram como a concentração de oxigênio varia ao longo do tempo (Figura 4). 

 

 

Figura 4 – Gráfico da oscilação na concentração de CO2 em relação à temperatura. 

Assim, podemos inferir, de modo geral, que os objetivos foram atingidos, uma vez que 

se tornou possível, a partir da utilização do SIMÃO, a coleta das diversas características 

presentes num ambiente e a relação entre elas e a variação da taxa de fotossíntese e respiração 

celular. Além disso, o sistema possibilitou que essas interações de processos fossem 

comprovadas de maneira mais didática e interdisciplinar, ao promover a interação entre os 

discentes e várias práticas de tecnologia da informação, como a produção de gráficos, 

programação e a utilização de dispositivos, como o Arduino, para a realização de pesquisas 

científicas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O objetivo de desenvolver um dispositivo que fosse capaz de monitorar, interpretar e 

compilar dados em relação a um ecossistema foi atingido, tornando o SIMÃO uma excelente 

ferramenta de pesquisa e ensino construída a partir de sensores associados a um 

microcontrolador. 
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Além de levar embasamento nas disciplinas das áreas biológicas, o SIMÃO concede aos 

discentes o conhecimento de vertentes técnicas como eletrônica e programação, assim 

mostrando também aos estudantes técnicos como seus estudos são aplicados. Por conseguinte, 

o sistema de monitoramento mostra ainda como tecnologia pode sim estar conectada com as 

vertentes biológicas, onde ambas exercem funções diferentes, mas com o propósito semelhante, 

permitindo, também, a utilização da abordagem sócio histórica (VYGOTSKY, 1994). 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

 

RESUMO 

 

Neste trabalho, apresentamos proposta didática 

de gamedesign intitulado Klad in Cube para o 

Ensino de Ciências Naturais, particularizando o 

estudo de Física, desenvolvida no âmbito de 

projeto de pesquisa que versa sobre Jogos 

Digitais (CNPq), bem como conta com a 

participação do bolsista do Programa de 

Educação Tutorial (PET). Os estudos no projeto 

almejam engendrar o pensamento científico e 

criativo de professores em formação do Curso 

de Licenciatura em Física e dos alunos do Curso 

Integrado em Informática, do IFRN-Campus 

João Câmara. No que tange aos aspectos 

metodológicos, segue o paradigma qualitativo, 

de base exploratória, bibliográfica e 

documental. Tem como aporte teórico Johnson 

(2005), Kenski (2004), Kishimoto (2009), Lima 

e Moita (2011) e documentos curriculares, bem 

como enseja uma narrativa lúdica na forma de 

jogo digital para a proposta em tela. O Game 

Klad in Cube foi livremente inspirado em jogos 

como Inside, Sleepy Zombie, Monument Valley 

e Overland, disponíveis no mercado. Na versão 

beta do game, constatamos o potencial didático 

para o ensino dos conteúdos de Mecânica e de 

questões interdisciplinares.  No que concerne 

aos desafios do games com ações didático-

pedagógicas, iremos abordar as seguintes 

missões e conteúdos: resolver as Leis de 

Kirchhoff, no contexto de pegar a roupa do 

astronauta no laboratório repleto de gás, com o 

suporte do robô construído pelo astronauta. 

Nessa parte, utiliza-se também de princípios de 

Mecânica Básica (força peso e carga em 

Newton suportada pelo robô). Por fim, o Game 

Klad in Cube segue um enredo lúdico da vida de 

um astronauta, explorando missões hipotéticas. 

 

 

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

 

ABSTRACT 

 

In this work, we present a gamedesign 

didactic proposal entitled Klad in Cube for the 

Teaching of Natural Sciences, particularizing 

the study of Physics, developed within the scope 

of a research project that deals with Digital 

Games (CNPq), as well as with the participation 

of the scholarship holder. Tutorial Education 

Program (PET). The studies in the project aim 

to engender the scientific and creative thinking 

of teachers in the Physics Degree Course and 

the students of the Integrated Course in 

Informatics, IFRN-Campus João Câmara. 

Regarding the methodological aspects, follows 

the qualitative paradigm, exploratory, 

bibliographic and documentary. It has as 

theoretical support Johnson (2005), Kenski 

(2004), Kishimoto (2009), Lima and Moita 

(2011) and curriculum documents, as well as a 
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playful narrative in the form of digital game for 

the proposal on screen. Game Klad in Cube was 

loosely inspired by games like Inside, Sleepy 

Zombie, Monument Valley and Overland, 

available on the market. In the beta version of 

the game, we found the didactic potential for 

teaching the contents of mechanics and 

interdisciplinary issues. Regarding the 

challenges of games with didactic and 

pedagogical actions, we will address the 

following missions and contents: solve 

Kirchhoff's Laws, in the context of taking the 

astronaut's clothes in the gas-filled laboratory, 

with the support of the robot built by the 

astronaut. In this part, we also use the principles 

of Basic Mechanics (Newton's weight and load 

force supported by the robot). Finally, Game 

Klad in Cube follows a playful plot of an 

astronaut's life, exploring hypothetical missions.

 

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

 

1 INTRODUÇÃO 

 

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

particular, ao Ensino de Ciências, desenvolvido no âmbito do projeto de pesquisa que versa sobre 

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

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

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

encontra-se registrado no Diretório de Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

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

pesquisadores e estudantes de Iniciação Científica. Trata-se de um projeto o qual se propõe a 

colaborar com o desenvolvimento de Jogos Digitais (ou games) que se voltem ao Ensino de 

Ciências Naturais na Educação Básica, particularmente de Física, com o intuito de engendrar o 

pensamento científico e criativo de graduandos em formação inicial para a docência, provenientes 

do Curso de Licenciatura em Física, bem como dos alunos do Curso Integrado de Informática, 

ambos do Campus João Câmara. Nossa equipe, neste referido trabalho, conta também com o apoio 

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

do Rio Grande do Norte/IFRN-Campus João Câmara, que disponibiliza um bolsista voluntário para 

o processo de desenvolvimento dos jogos digitais.   

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

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

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

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

com objetivos educacionais, ensejando uma narrativa lúdica na forma de jogo digital que contemple 
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tema de relevância para o Ensino de Ciências Naturais, com foco em Física, constante no currículo 

do Ensino Médio. Apresentamos assim a versão beta do jogo intitulado Klad in Cube com aporte 

teórico e ferramentas para o ensino de Física na educação básica (Ensino médio do 1º ao 3º ano). 

 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Os recursos midiáticos disponíveis na sociedade contemporânea, veículos das novas 

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

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

relações sociais, como também nas formas de aquisição de conhecimento do homem dito moderno. 

Instauram costumes, cultura e modelos societários. Nessa perspectiva, o advento de mediação 

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

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

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

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

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

p.22). 

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

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

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

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

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

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

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

atual. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs), os jogos são apontados como uma 

ferramenta para o desenvolvimento como um todo, sendo citados em cadernos separados por 

matérias mediante a articulação entre o conhecimento e o imaginário, podendo ser desenvolvido o 

autoconhecimento. 

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

o jogo se apresenta, portanto, como um conjunto diversificado de recursos que favorecem o uso da 
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multimídia no processo pedagógico, que proporcionam melhorias no ensino e aprendizagem, 

embasadas pelas tecnologias (LIMA; MOITA, 2011).  

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

aprendizagem proporciona condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo 

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

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

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

habilidades cognitivas. 

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

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

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

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

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

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

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

como um recurso imprescindível à educação, configurando a chamada gamificação, contribuindo 

como alternativa didática e lúdica fundamental para o processo de ensino aprendizagem. Nesse 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

formas de inteligência (JOHNSON, 2005, p. 127). 
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No âmbito educativo, os Jogos Digitais permitem que as metodologias sejam reelaboradas e 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

saber”. (BRASIL, 2017, p.84). 

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

alunos de conhecimentos provenientes das Ciências Naturais e da Física. Nos detemos ao 

desenvolvimento de Jogos Didáticos em plataformas digitais 2D e 3D, com o uso do motor gráfico 

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

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

que envolvem alguns princípios da Física.  

No tocante à estrutura já desenvolvida do Jogo Digital, podemos assinalar as seguintes 

etapas. A estrutura do game: 

1. Nome do game:  Klad in Cube; 

2. Menu Inicial: Iniciar jogo; 

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

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

 

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

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

3 METODOLOGIA 

 

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

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

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

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

curriculares da educação básica. 

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

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

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

Magicavoxel (Construção dos objetos). 

Processos/fases de desenvolvimento: 

1. Planejamento dos desafios e guias para cada etapa; 

2. Criação dos cenários utilizando o programa MagicaVoxel; 

3. Criação dos personagens utilizando o programa MagicaVoxel e Unity; 

4. Configurando as animações dos personagens com o site Mixamo; 

5. Reconstrução dos cenários, colocando objetos/itens; 

6. Repassar o jogo todo para 3D (versão atual em Pixel). 

 

4 O DESENVOLVIMENTO DO JOGO DIGITAL DIDÁTICO  

 

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

Monument Valley e Overland cujo gênero é um sandbox em blocos, disponíveis no mercado. Ele 

tem um potencial didático para a exploração de conteúdos da Física para o Ensino Médio, a 

exemplo de: Eletromagnetismo (Circuitos – Lei de Kirchhoff), Mecânica (Leis de Newton), 

Geometria e conhecimentos matemáticos em geral. Segue um enredo lúdico, explorando missões 

hipotéticas. Nesse sentido, elaborou-se a seguinte história: 

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

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

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

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

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

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

peças necessárias. 
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Assinalamos que o estudante-jogador necessita ter conhecimentos de matemática 

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

(imprimir no jogo) terá que responder a uma questão-desafio sobre os conteúdos. Em seguida, 

montar os circuitos necessários. O estudante-jogador resolverá circuitos simples de eletrônica; 

conteúdo da Física, a exemplo da Lei das Malhas.  

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

astronauta que está localizada no laboratório; entretanto a inteligência artificial da casa (chamada M.A.I, 

My Artificial intelligence) o informa que o Laboratório foi selado a noite, devido a um acidente; agora o 

laboratório encontra-se repleto de gás, mas em algumas horas o vazamento será controlado. Então, o 

astronauta terá que usar o robô para ir até a sala, utilizando as tubulações de ar, para pegar sua roupa. 

 

Nesse quesito, explora-se conhecimento de interações entre forças. O robô terá um limite de 

peso a carregar. O jogador-estudante, controlando a persona Bô, terá que levar algumas peças de 

roupa por vez, para isso calculara a força necessária para erguer cada peça, por meio da seguinte 

equação simplificada Newtoniana: 𝐹 = 𝑚𝑎.    

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

caminho está um pouco danificado e ele tem dificuldade para chegar até a empresa. Quando chega na 

A.S.E, Klad é submetido a dois treinamentos que são essenciais para estar capacitado para a viagem, um 

deles é o Treinamento de Força-G (Movimento circular, aceleração centrípeta) e o outro é o de Gravidade 

Zero (Relatividade, momento mais conceitual do game). Ao finalizar os treinamentos ele terá que 

selecionar suprimentos necessários para abastecer o foguete.  

 

Nesse aspecto, salientamos que o conteúdo de Força Peso ou Segunda Lei de Newton será o 

abordado. No tocante aos aspectos de jogabilidade, conteúdos e desafios do  do jogo, também serão 

considerados algumas variáveis do primeiro momento com o Robô. Já o último momento dos 

preparativos para a viagem é possível testar os conhecimentos adquiridos durante o jogo. Em 

síntese, são conceitos advindos da Matemática, Mecânica, Eletromagnetismo e Relatividade. 

No que concerne à versão mais atual do Game em comparação a versão alfa e a evolução 

para a versão beta, mantemos o personagem KLAD e o ROBÔ; a casa do personagem (exterior e 

interior), porém alteramos seu interior que continha apenas quatro cômodos, passando a ter cinco 

cômodos e a empresa A.S.E (exterior) a qual se divide atualmente em três blocos contando com um 

total de 5 salas no prédio A, 4 salas no prédio B e o atual bloco C, enquanto plataforma de 

lançamento. Dessa maneira, temos os cenários atualmente desenvolvidos no âmbito do  Game 

“Klad in Cube”. 
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 Imagem 1: Ilustração do interior da casa 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

 No que tange aos aspectos descritivos do cenário, na figura 1, observamos os cômodos da 

casa do personagem, totalizando 4 cômodos. Ressalvamos que se encontra em desenvolvimento 

laboratório.  No primeiro cômodo,  temos a sala principal, logo após notamos a sala de construção 

onde será realizada boa parte das tarefas. Na imagem, visualizamos o cômodo 3, na qual temos a 

cozinha e o banheiro e por fim identificamos o cômodo 4, bem como o quarto do personagem que 

apresenta relevância para o enredo. 

Imagem 2: Ilustração do exterior da casa 

   

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Nas figuras acima (imagem 2), verificamos o exterior da casa, no qual identificamos alguns 

puzzles disponíveis em desenvolvimento. 

825 



 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

9 

 A seguir, ilustramos aditivos para a versão beta do jogo em relação à versão alfa (inicial): 

Imagem 1: Ilustração da empresa E.S.A (Base E.S.A – Blocos A, B, C) e da plataforma de 

lançamento da Base E.S.A (Bloco C) 

 
  

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Na imagem 3, identificamos a ilustração dos blocos A, B e C. Notamos a base de missões na 

qual o personagem deverá realizar ações e desafios para buscá-las na segunda etapa, bem como 

resolver provas. Verificamos também a imagem da plataforma de lançamento da E.S.A (Base E.S.A 

– Bloco B, Treinamento Físico). Identificamos, na figura acima, especificamente o bloco B, o local 

no qual deverão ser realizados todos os testes a princípio da resistência física do personagem, como 

por exemplos, teste de força G. Na figura ilustrativa, percebemos a plataforma na qual será 

realizada as tarefas de carga útil, onde deverá abastecer o foguete quando for necessário. 

Posteriormente, apresentamos o menu de criação do Robô e o caderno de orientações 

didáticas. Na ilustração 4, verificamos o menu de criação do Robô. Salientamos que após a coleta 

de todas as peças, o personagem Klad deverá se dirigir até sua mesa de trabalho e construir o robô a 

partir do menu, utilizando geometria e cálculos simples para a construção de cada peça do robô. Na 

figura, também notamos o caderno de bordo, o qual é utilizado como um guia didático para o 

estudante-jogador poder utilizá-lo, quando tiver dúvidas sobre os conteúdos abordados no jogo. Em 

tal caderno é apresentado em linguagem didática os assuntos de Física e Matemática aos quais o 

jogo se refere. 

Imagem 4: Menu de criação do Robô e o caderno de orientações didáticas (caderno de bordo) 
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Fonte: Elaborada pelos autores 

 Em seguida, exemplificamos o menu de criação do robô e dos circuitos: 

Imagem 5: Menu de criação dos circuitos do robô e o Menu de criação dos circuitos do robô  

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Na ilustração 5, visualizamos o menu de construção dos circuitos do robô, que será iniciado 

logo após terminar a montagem do robô. Ressaltamos que o acesso irá ocorrer diretamente na mesa 

de projetos do cenário do jogo, após a montagem do robô. Também assinalamos as etapas do menu 

de construção do circuito do robô. Essa tarefa vai exigir do estudante-jogador o a aprendizagem de 

construção de circuitos simples, bem como da Lei de Kirchhoff, abrangendo partes do conteúdo de 

eletricidade. 

827 



 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

11 

No que diz respeito aos itens de orientação, bem como necessários ao Game, destacamos: o 

Caderno de Bordo com regras e instruções ao estudante-jogador e ao docente que usará em situação 

didática; Mochila; Impressora 3D; Robô; Suprimentos da impressora e da personagem. 

Ressaltamos em relação às melhorias futuras do Game Klad in Cube, o template acessível 

para uso material pelo docente em situações de atividades didático-pedagógicas. Para tanto, 

pretende-se realizar a impressão de peças para aprimorar o robô; definição das tarefas para cada 

peça nova no robô; bem como explicitar melhor as questões de interdisciplinaridade, além de 

Matemática e Física, assim como a versão em 3D, para deixar a versão mais moderna e atrativa. 

Didaticamente, sugerimos como público-alvo para aplicação do jogo: Alunos do III ano do Ensino 

Médio de escolas públicas regulares, pois necessitam de conhecimentos prévios como mecânica 

para resolver algumas tarefas. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Nas ações desenvolvidas no âmbito do projeto mencionado, espera-se que os professores em 

formação inicial compreendam que a inserção dos Jogos Digitais na educação contribui para a 

formação de atitudes sociais baseadas no respeito mútuo, na cooperação, na obediência às regras, no 

senso de responsabilidade e na iniciativa pessoal e grupal. Nessa direção, a relevância deste trabalho 

se dá pela importância dos Jogos Digitais, ou games, os quais se constituem espaços de relações 

colaborativas de partilha e de inovações e que podem figurar enquanto uma interface educacional 

possível para as interações no contexto da contemporaneidade e da tecnologia. Nesse contexto, é 

válido assinalar, ainda, que o mercado de jogos é o que mais cresce no mundo atualmente, sendo o 

faturamento da indústria de games, maior que o da de Cinema e Música juntos. O Brasil é o 11º 

mercado mundial em faturamento e o 4º no número de jogadores. Por meio dos Jogos Digitais as 

aprendizagens e os modos de aprender colaborativamente são flexibilizados também pelas 

possibilidades que jogar em rede engendram. Corroboram com essas ideias, o fato de a inserção dos 

recursos tecnológicos no ambiente escolar como ferramenta didática permitir ao docente o trabalho 

pedagógico e lúdico. 

Neste trabalho, apresentamos o desenvolvimento da proposta didática do jogo Alfa “Klad in 

Cube” para o ensino de Ciências da Natureza, particularmente de Física. Nessa perspectiva, 

destacamos a importância do aprender brincando, pois, o jogo proporciona o desenvolvimento de 

operações cognitivas do conteúdo tratado, no âmbito do simbólico, no desenvolvimento da 

capacidade de memória, na coordenação visual e motora, bem como dos estímulos à criatividade, 
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tais quais propõem os estudos com enfoques nas contribuições das neurociências à educação. Desse 

modo, os Jogos Digitais podem contribuir de forma positiva com objetivos didático-pedagógicos, 

desde que bem planejados pelos professores, aos quais cabe estabelecer com clareza os conteúdos, 

as finalidades educativas, como também o momento de sua inserção no ensino e aprendizagem da 

disciplina, no caso em tela, a Física e as Ciências Naturais. Isso permitirá o reforço da chamada 

gamificação do ambiente educacional. Diante disso, por fim, em pesquisas futuras, pretendemos 

verificar a jogabilidade da versão digital, bem como o potencial no cumprimento de objetivos 

educacionais da proposta didática do jogo versão beta avançada em sala de aula, tendo em vista que 

asseveramos que o uso dos jogos digitais no âmbito educacional promove a inserção dos recursos 

tecnológicos no ambiente escolar enquanto ferramenta didática em favor de uma práxis lúdica, 

interativa, motivadora, tornando a aprendizagem mais prazerosa, motivando e proporcionando 

maior autonomia aos estudantes, assim como contribui para a aprendizagem estudantil. 
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A IMPORTÂNCIA DO LABORATÓRIO DE ENSINO DE 

MATEMÁTICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE SANTA CRUZ – RN 

Dabda Mayane Feitosa1; Ana Carolina Confessor de Lima2  

1,2 IFRN – Campus Santa Cruz  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar algumas concepções sobre o Laboratório de 

Ensino de Matemática (LEM), como sua existência nas escolas públicas de Santa Cruz e sua 

importância no processo de ensino-aprendizagem de matemática segundo os bolsistas do 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e também alunos do curso de 

Licenciatura de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte (IFRN), Campus Santa Cruz. O trabalho apresenta também uma reflexão 

acerca da necessidade de elaborar nas escolas Estaduais um ambiente destinado totalmente ao 

conhecimento matemático. A justificativa da escolha deste tema está ligado as contribuições 

que a implementação de um laboratório pode dar as práticas escolares. Para a pesquisa, foi feito 

um questionário com 12 bolsistas. As informações foram organizadas de forma quantitativas 

para o levantamento dos dados e qualitativas para a análise dos resultados. A conclusão deste 

trabalho indica que as escolas não possuem Laboratórios de Ensino de Matemática, apesar dos 

bolsistas fazerem uso de materiais didáticos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: LEM. Ensino-aprendizagem de Matemática. Ambiente de 

aprendizagem. 

 

ABSTRACT 
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This paper aims to present some conceptions about the Mathematics Teaching Laboratory 

(LEM), such as its existence in the public schools of Santa Cruz and its importance in the 

mathematics teaching-learning process according to the scholarships of the Institutional 

Scholarship Program to Teaching (PIBID) and also students of the Mathematics Degree course 

of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), 

Campus Santa Cruz. The work also presents a reflection about the need to elaborate in the State 

schools an environment totally destined to the mathematical knowledge. The justification for 

choosing this theme is linked to the contributions that the implementation of a laboratory can 

make school practices. For the research, a questionnaire with 12 fellows was made. The 

information was organized quantitatively for data collection and qualitative for results analysis. 

The conclusion of this work indicates that the schools do not have Mathematics Teaching 

Laboratories, although the scholars make use of teaching materials. 

 

KEYWORDS: LEM. Mathematics teaching-learning. Learning environment. 

1 INTRODUÇÃO 

Esse trabalho apresenta uma reflexão acerca da necessidade de elaborar nas 

escolas Estaduais um ambiente destinado totalmente ao conhecimento matemático. Se 

destaca a importância da utilização do Laboratório de Ensino de Matemática (LEM), 

como facilitador da aprendizagem, fonte riquíssima para uma metodologia mais 

significativa e menos mecânica, tornando a abordagem da disciplina de matemática mais 

dinâmica. 

Tendo por objetivo apresentar algumas concepções sobre o LEM, sua existência, 

e sua importância no processo de ensino-aprendizagem de matemática segundo os 

bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) e também 

alunos do curso de Licenciatura de Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Santa Cruz, visamos também 

destacar a importância da construção desse espaço de estudo, nas escolas de Santa 
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Cruz/RN, visto que, o mesmo possibilita maior interação dos professores com seus 

alunos. 

O desenvolvimento do trabalho se deu inicialmente através de um questionário 

feito com 12 bolsistas. As informações foram organizadas de forma quantitativas para o 

levantamento dos dados e qualitativas para a análise dos resultados. Os resultados obtidos 

através do questionário será de grande ajuda para revelar a importância do LEM e a sua 

existência nas escolas. 

A justificativa da escolha do tema para o desenvolvimento deste trabalho está 

ligado a contribuição que a implementação de um laboratório pode dar as práticas 

escolares, para que o aluno entenda os conceitos matemáticos e saiba relacioná-lo à 

situações do cotidiano. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O LEM é um espaço importante nas escolas, pois, viabiliza meios distintos de 

mediar diversos conceitos matemáticos através de jogos ou materiais manipuláveis, 

possibilitando os discentes a serem construtores do seu conhecimento. Tendo como 

principal objetivo construir o conhecimento matemático. 

Para Andrade (2012): 

“O Laboratório de Ensino de Matemática é uma sala ambiente de construção 

coletiva de conhecimento matemático, nos quais os recursos didáticos 

pedagógicos criam vida. Com este espaço os professores de matemática, através 

destes recursos, podem dinamizar seus trabalhos e enriquecer as atividades de 

ensino-aprendizagem desta ciência, tornando esse processo mais prazeroso e 

eficaz, além de dar mais vazão à criatividade dos alunos.” (ANDRADE, 2012, 

p.01). 

Esse espaço além de facilitar a compreensão e construção de conceitos e 

propriedades matemáticas, motiva também o interesse pela busca, estimulando assim o 

espírito investigativo dos alunos. 

Segundo Lorenzato (2006, p.7) o LEM deve ser o “centro da vida matemática da 

escola; mais que um depósito de materiais, sala de aula, ou museu de matemática, o LEM 
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é o lugar onde os professores estão empenhados em tornar a matemática mais 

compreensível aos alunos”. 

Para Malba Tahan (1962), as atividades realizadas no laboratório garantem maior 

segurança aos alunos, permitindo-os pesquisas mais abstratas posteriormente: 

“O professor de matemática, que dispõe de um bom laboratório, poderá, com a 

maior facilidade, motivar seus alunos por meio de experiências e orientá-los, 

mais tarde com a maior segurança, pelo caminho das pesquisas mais abstratas.” 

(MALBA TAHAN, 1992, p. 62). 

Sem dúvidas o LEM não é a solução para os problemas do ensino de matemática, 

mas é uma oportunidade de aplicar as metodologias diferenciadas, tendo em vista tornar 

as aulas mais significativas e satisfatórias tanto para os alunos, como para o professor. 

Educadores como Rêgo & Rêgo revelam que o uso do LEM tem refletido de 

maneira positiva nas escolas, motivando os alunos, por ser uma forma mais atrativa, e 

facilitando com isso a compreensão de conceitos e propriedades matemáticas, como já 

citado. 

De acordo com (LORENZATO, 2009, p.06) “[...] o laboratório de ensino é uma 

grata alternativa metodológica porque, mais do que nunca, o ensino de matemática se 

apresenta com necessidades especiais e o LEM pode e deve prover a escola para atender 

essas necessidades”. 

Nessa perspectiva o LEM se torna imprescindível nas escolas. Onde, segundo 

(ANDRADE, 2002, p.03), “será o local da escola, onde se respira matemática o tempo 

todo, um ambiente permanente de busca e descoberta”. Tais concepções revelam a 

importância da implementação do Laboratório em todas a escolas. 

3 METODOLOGIA 

Para analisar a importância do LEM nas escolas da rede pública estadual de Santa 

Cruz/RN, começamos fazendo uma investigação com o objetivo de saber a existência e o 

uso desse espaço nas escolas, e a sua importância nas concepções dos bolsistas. Essa 

investigação se deu por meio de um questionário com perguntas referentes a importância 

do LEM e foi aplicado com alguns bolsistas do Programa Institucional de Bolsa de 
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Iniciação à Docência (PIBID) e alunos do curso de Licenciatura de Matemática do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

Campus Santa Cruz que atuam nas escolas públicas de Santa Cruz e regiões vizinhas. 

O questionário apresentava 3 perguntas objetivas e 2 subjetivas, as perguntas 

feitas consistia nas metodologias de ensino usadas para abordar a disciplina, a importância 

da existência e a possibilidade da construção do LEM nas escolas. A pesquisa-ação foi 

feita com alguns dos bolsistas de forma bastante cooperativa. Depois do questionário 

aplicado foi verificado os dados coletados, fazendo uma análise, sempre com o intuito de 

melhorar o ensino e aprendizagem de matemática. 

Conforme as informações alcançadas, foi possível observar que os bolsistas sabem 

a importância do LEM nas escolas públicas, e com isso vale enfatizar que o mesmo é um 

meio que facilita o processo da aprendizagem e não uma mera ferramenta. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Dos 19 bolsistas que atuam em uma das 3 escolas da rede pública estadual na 

cidade de Santa Cruz/RN, apenas 12 responderam ao questionário. Ao serem 

questionados “A escola que você trabalha possui LEM?” 100% responderam que não.  

Quanto ao uso das metodologias de ensino 90,9% responderam que utilizam o 

jogos e materiais manipuláveis e 9,1% a resolução de problemas. Sem um ambiente 

adequado como um laboratório de matemática na escola os bolsistas aplicam essas 

metodologias em sala de aula. 

Ao serem questionados se é importante o LEM, 100% responderam que sim.   Nas 

narrativas, os bolsistas indicam a necessidade de um laboratório de matemática. 

Destacam-se, na sequência, as falas que apontam o LEM como essencial para facilitar a 

aprendizagem dos alunos: 

Bolsista 11: “Com o LEM temos a possibilidade de fazer o aluno 

interagir mais nas aulas, pois o aluno passa do imaginário para o 

concreto, como por exemplo nas aulas de geometria espacial. Isso 
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resulta na maioria das vezes num melhor aprendizado diante dos 

alunos.” 

Bolsista 6: “Devido a dificuldades dos alunos em compreender 

alguns assuntos mais abstratos da Matemática, o LEM proporciona 

uma opção de compreender a matemática de maneira mais 

significativa. Essa aprendizagem é construída quando se associa 

objetos concretos com a parte teórica. Vale ressaltar que o LEM vai 

além dos objetos concretos.” 

Bolsista 3: “Um ambiente inovador e lúdico pros alunos, fazendo 

com que eles saiam um pouco da sala de aula. Por meio do LEM e 

dos recursos disponibilizados é possível construir nos discentes 

habilidades diversas, bem como motivar nas aulas de matemática.” 

Concluindo a pesquisa, 100% dos bolsistas acreditam que o governo deveria 

implantar o LEM nas suas escolas, e reconhecer o valor de possuir um LEM para 

incentivar a aprendizagem dos seus alunos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O laboratório de ensino de matemática é de grande importância nas escolas, pois, 

possibilita relacionar o conteúdo matemático com cotidiano; reuni matérias que instigam 

a curiosidade do auno, além de auxiliar a relação aluno-aluno e professor-aluno. Tendo 

em vista que o mesmo é dedicado a criação de situações pedagógicas que desafiam os 

alunos e os auxiliam na análise de situações. 

Os resultados alcançados não foram tão positivos, pois as escolas não possuem 

laboratório de matemáticas. Porém a importância do LEM foi destacada, bem como se 

acredita numa melhor qualidade com este método que os atuais e futuros docentes podem 

aplicá-los. 
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CURSO TÉCNICO INTEGRADO EM MEIO AMBIENTE E 

MATEMÁTICA: ATIVIDADES INTERDISCIPLINARES. 
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1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da terra). 

RESUMO 

Este artigo é resultado de uma pesquisa concluída, inicialmente documental em que, a partir de 

um estudo das ementas do curso técnico integrado em Meio Ambiente ofertado pelo Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus São Paulo do 

Potengi (IFRN-SPP), quantificou-se as disciplinas do eixo tecnológico que utilizam de 

conceitos matemáticos ou estatísticos para serem desenvolvidas. Com base neste quantitativo, 

um estudo aprofundado foi realizado com a finalidade de compreender como os conceitos 

matemáticos aparecem nas disciplinas listadas, isto é, quais contextos técnico e prático se usa 

Matemática para resolver problemas eminentes da área de Meio Ambiente. Na sequência, como 

resultado desse levantamento de dados, com auxílio de professores das áreas técnicas, foram 

criadas atividades interdisciplinares de contexto técnico relacionados a análise de água, solo e 

esgoto, cartografia, faturas de energia elétrica e de água, cisternas (estudos trabalhados nas 

disciplinas do eixo técnico do curso de Meio Ambiente) que utilizam conceitos da disciplina de 

Matemática para serem desenvolvidas. 

PALAVRAS-CHAVE: Meio Ambiente. Interdisciplinaridade. Matemática. 

ABSTRACT 

This article is the result of a concluded research, initially documentary in which, from a study 

of the syllabus of the integrated technical course in Environment offered by the Federal Institute 

of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte, São Paulo do Potengi campus 

(IFRN-SPP), quantified the disciplines of the technological axis that use mathematical or 

statistical concepts to be developed. Based on this quantitative, an in-depth study was conducted 

in order to understand how mathematical concepts appear in the listed disciplines, that is, which 

technical and practical contexts are used in mathematics to solve eminent environmental 
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problems. Following that, as a result of these data, with the help of teachers from the technical 

area, interdisciplinary technical context activities - that use concepts from the Mathematics 

discipline to be developed - related to water, soil and sewage analysis, cartography, electricity 

and water bills and cisterns (subjects studied in the disciplines of the technical axis of the 

Environment course) were created. 

KEYWORDS: Environment. Interdisciplinarity. Mathematics. 

1 INTRODUÇÃO 

É comum os professores que lecionam a disciplina de Matemática nos cursos 

técnicos não terem conhecimento sobre a área técnica de cada curso ofertado pelos 

institutos federais e, por este motivo, não se sentir confortável em fazer aplicações dos 

conceitos matemáticos que são ensinados. Normalmente, a disciplina é lecionada usando 

a mesma metodologia e exemplos, independente do curso técnico a que se destina. Por 

outro lado, professores do eixo tecnológico de cada curso aplicam fórmulas e se utilizam 

de técnicas matemáticas e estatísticas sem o domínio das demonstrações ou teorias que 

as envolvem.  

No Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) campus São Paulo do Potengi (SPP), existem atualmente dois cursos técnicos 

integrados em pleno funcionamento: Edificações e Meio Ambiente. No que diz respeito 

aos alunos que tendem a escolher seus cursos técnicos, na área ambiental, muitos deles 

são motivados pelo pensamento errôneo de que não irão precisar estudar Matemática 

nestes cursos, conforme questionário aplicado com discentes matriculados no IFRN-SPP. 

Contudo, na estrutura curricular do curso técnico integrado em Meio Ambiente, 

há dezenove disciplinas pertencentes ao eixo tecnológico, onde treze delas, isto é, quase 

setenta por cento possuem em sua ementa conceitos que envolvem conhecimentos 

matemáticos ou estatísticos para serem desenvolvidos.  

Com base nas informações coletadas de cada disciplina por meio dos professores 

que a lecionam, ementas, atividades realizadas pelos docentes e livros específicos, foram 

construídas cinco sequências de atividades interdisciplinares que pudessem contemplar 
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todas as disciplinas técnicas que trabalhavam conceitos matemáticos e com isso, atender 

as demandas apontadas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo interdisciplinar surge da recíproca entre duas ou mais disciplinas. 

Entende-se como disciplina, matérias escolares e, portanto, tratamos neste projeto, de 

uma interdisciplinaridade escolar, onde “as noções, finalidades, habilidades e técnicas 

visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos 

alunos e sua integração” (FAZENDA, 2013, p.26). Severino (1998) afirma que ao se 

pensar em interdisciplinaridade, se pensa imediatamente em projetos integradores, 

articulados com a finalidade de desenvolver atividades que garantam a prática do 

conhecimento. Isso só pode se dar pela prática de pesquisa que, segundo Severino (1998, 

p.43), “aprender é, pois, pesquisar para construir; constrói-se pesquisando”. Foi nessa 

linha de pensamento que se desenvolveu as atividades interdisciplinares que visam 

resolver problemas de cunho técnico da área de Meio Ambiente utilizando-se de 

conhecimento matemático. 

É comum estudantes tanto do curso de Meio Ambiente, quanto de outros cursos 

de áreas semelhantes como Controle Ambiental, Geologia e Mineração pensar que por 

serem cursos de áreas não exatas, não terão que estudar Matemática. Contudo, como 

afirma Gotelli e Ellison: 

 

Um dos aspectos mais importantes da revolução científica nos séculos XVII e 

XVIII foi a adoção de um pensamento quantitativo (matemático) na ciência. 

Isso permitiu o desenvolvimento de modelos quantitativos capazes de fazer 

predições sobre os fenômenos naturais, além da confrontação dessas predições 

com dados empíricos. (GOTELLI; ELLISON, 2011, p.7) 
 

Segundo os autores, foi essa inclusão da Matemática nos estudos científicos que 

áreas da Biologia passaram a ser quantitativas e experimentais.  

Ainda de acordo com Gotelli e Ellison (2011, p.7), “a consolidação do pensamento 

evolutivo se desenvolveu principalmente a partir dos trabalhos de genética populacional 

e genética evolutiva (...) com um fortíssimo arcabouço matemático e estatístico”. 
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Entretanto, mesmo que a Matemática contribui para o desenvolvimento da 

Biologia, ainda há resistência e até mesmo negação do uso das ciências exatas na área 

biológica.  

Nesse sentido, vemos a importância de desde cedo mostrar aos discentes o quanto 

a Matemática está envolvida em cursos como Meio Ambiente e, como e quais situações 

técnicas, específicas da área, aplicam-se conceitos matemáticos. 

Para tanto, é necessário que materiais como sequências de atividades 

interdisciplinares sejam criados e divulgados para que estes profissionais tenham acesso 

e oportunidade de aperfeiçoar suas aulas, sobretudo quando lecionam em cursos técnicos. 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, foi construído e aplicado um questionário destinado aos alunos dos 

cursos técnicos integrado em, Meio Ambiente e Edificações, com a finalidade de verificar 

se prevalecia o senso comum dos estudantes de que, disciplinas da área ambiental não 

necessitavam de conceitos matemáticos para serem desenvolvidas.  

Na sequência, foi analisado a estrutura curricular, bem como as ementas de cada 

disciplina do eixo tecnológico do curso técnico integrado em Meio Ambiente do IFRN 

para identificarmos quais das disciplinas possuíam conceitos matemáticos em sua 

estrutura. Os professores da área técnica em Meio Ambiente, lotados no campus SPP 

também foram entrevistados com o intuito de saber como os conceitos matemáticos 

identificados nas disciplinas são trabalhados e aplicados na área. 

Com base nos resultados das entrevistas e das atividades coletadas pelos professores 

da área específica, criou-se cinco sequências de atividades interdisciplinares de 

problemas com contexto técnico relacionados a análise de água, solo e esgoto, cartografia, 

faturas de energia elétrica e de água, cisternas, dentre outros, os quais são resolvidos com 

aplicação de conceitos matemáticos. 

As cinco sequências de atividades apresentadas aqui consistem, em sua maioria, de 

questões de investigação e situações-problemas. Vale enfatizar que uma situação somente 

pode ser concebida como problema na medida em que não dispomos de procedimentos 

automáticos que nos permitam solucioná-la de forma mais ou menos imediata, sem exigir, 
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de alguma forma, um processo de reflexão ou uma tomada de decisões sobre a sequência 

de passos a serem seguidos (POZO, 1998). 

 É comum professores e alunos denominarem qualquer exercício ou questão 

matemática como problema. Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais voltados 

para Matemática, afirmam que em muitos casos, os  problemas usualmente apresentados 

aos alunos não constituem verdadeiros problemas, porque, via de regra, não existe um 

real desafio (BRASIL, 1997).  

Para que possamos falar da existência de um problema, a pessoa que está resolvendo 

essa tarefa precisa encontrar alguma dificuldade que a obrigue a questionar-se sobre qual 

seria o caminho que precisaria seguir para alcançar a meta (POZO, 1998).  

O modelo de sequência de atividade criado nesta pesquisa procura orientar não 

somente os estudantes, mas também os professores que utilizarão desse material didático. 

Para tanto, adotamos um esquema o qual apresenta a atividade inicialmente com o tema; 

série escolar a qual a atividade se destina; lista de conceitos matemáticos que serão 

trabalhados no decorrer das atividades de cada sequência; disciplinas do eixo tecnológico 

as quais as atividades relacionam; lista de conceitos da área técnica relacionados com o 

tema; objetivos específicos esperados que os alunos alcancem ao realizar cada atividade; 

recursos necessários; cronograma com as ações desenvolvidas e o tempo mínimo 

sugerido para cada ação; expectativa de resposta de cada questão apresentada no material 

(exceto as que jugamos questões de resposta pessoal), acompanhadas, algumas vezes, de 

dicas e sugestões para o modo de abordagem do docente; e, quando utilizado, uma lista 

de referências bibliográficas uteis para a produção das atividades.  

Vale ressaltar que as sequências não possuem numeração de página 

propositalmente, visto que o professor que desejar aplicar as atividades proposta, pode 

adaptar à sua realidade, tempo e nível da turma, de modo a reduzir a quantidade de 

atividades, selecionando a seu gosto.  

Outro ponto importante a ser mencionado é que o público alvo embora seja todo 

voltado ao Ensino Médio, uma vez que se trata de um Ensino Técnico Integrado de Ensino 

Médio, algumas atividades poderão ser aplicadas para turmas de Ensino Fundamental, 

séries finais. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A primeira sequência de atividades construída, intitula-se Estudo das contas de 

energia elétrica e água, estimativas de consumo futuro e medidas de economia.  

Esta sequência trabalha diversos conceitos de Matemática da primeira série do 

Ensino Médio, tais como conjuntos e funções, além de conceitos do Ensino Fundamental 

como regra de três, conversão de unidades e média aritmética.  

No tocante a interdisciplinaridade, envolve as disciplinas de Energias renováveis e 

desenvolvimento sustentável, uma vez que objetiva compreender as formas de cobrança 

nas faturas de energia elétrica e água, além de fazer estimativas dos gastos futuros com 

base no histórico de consumo e refletir acerca das medidas de economia. 

Para a realização desta primeira sequência de atividades, o professor necessitará de 

computadores com acesso a internet e software de planilhas eletrônicas instalado; contas 

de água e energia elétricas das residentes dos estudantes; calculadora e cópias do material. 

Estima-se um tempo total de realização de 7 aulas ou 7 encontros de 45 minutos de 

duração cada encontro. A sequência I é dividida em três partes, sendo a primeira voltada 

para o consumo de energia elétrica dos aparelhos eletrônicos. Os estudantes deverão 

pesquisar e responder o que é potência elétrica, como se calcula e pesquisar em sua 

residência as potências elétricas dos aparelhos eletrônicos utilizados pela sua família, 

além de registrar o consumo médio diário de cada produto.  

Em seguida, os alunos irão calcular o gasto, em reais, de cada aparelho eletrônico e 

fazer o mesmo procedimento e comparar com aparelhos semelhantes, mas de menor 

potência, encontrados à venda na internet.  

A segunda atividade da sequência é direcionada a conta de energia elétrica 

residencial e ao estudo do medidor de consumo. Os estudantes levarão suas últimas contas 

de energia e aprenderão a tirar a leitura dos relógios medidores, conferir o consumo de 

energia elétrica mensal, construir modelos que calculem o valor, em reais, da energia 

elétrica consumida por cada perfil de consumidor e; farão previsões dos valores das 

próximas contas, com base no histórico de consumo.  

Por fim, é proposto que os discentes pesquisem e compartilhem formas sustentáveis 

de economia de energia elétrica.  
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Na terceira e última atividade da sequência, as atividades serão semelhantes a 

anterior, contudo, objetivando a conta de água.   

A segunda sequência de atividades tem como nome Estudo dos índices de chuva e 

modelo de escolha da melhor cisterna e prevê pelo menos 5 encontros de 45 minutos 

cada. Para a realização inteira desta sequência, os recursos utilizados são garrafas de 

refrigerante vazias, areia, réguas de 10 centímetros de comprimento, tesouras, fitas 

adesivas, calculadora, internet e cópias da atividade.  

O público alvo para realização das atividades desta sequência são os alunos das 

terceiras séries do Ensino Médio, uma vez que trabalham com geometria plana e espacial, 

variância e desvio padrão.  

Mais uma vez a disciplina de Desenvolvimento sustentável está interligada a esta 

atividade, bem como a disciplina de Planejamento e gestão de recursos hídricos para o 

semiárido e a disciplina de Saneamento Ambiental. Isso porque ensina como construir e 

utilizar um pluviômetro caseiro, trabalha com dados de precipitação de chuvas e cria um 

modelo matemático para fornecer as dimensões ideais de uma cisterna ou telhado de 

acordo com as particularidades de cada família.  

Esta sequência é dividida em duas atividades, sendo a primeira iniciada com uma 

discussão acerca da falta de água, sobretudo no Nordeste brasileiro paralelo as chuvas 

intensas que provocam danos à população. 

 Diante de reportagens expostas, pede-se que os alunos pesquisem sobre 

precipitações, volumes de chuvas e construam e utilizem um pluviômetro caseiro, com o 

objetivo de se estabelecer uma compreensão clara do que significa chover uma 

determinada quantidade, em milímetros.  

A segunda atividade desta sequência está intimamente ligada com a primeira uma 

vez que retoma a discussão sobre seca e falta de água e provoca reflexões sobre possíveis 

ações de convívio com a seca em regiões do Nordeste.  

A atividade inicia com uma orientação, passo a passo, de como construir uma 

cisterna para armazenar água da chuva, trazendo fórmulas para o cálculo de volumes, 

áreas, dentre outras.  
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Na sequência, os alunos são levados a calcular a área do telhado de suas próprias 

residências e decidir pelo melhor tamanho de cisterna, justificando a importância desta 

escolha.  

Posteriormente, os alunos irão investigar o período em que a cisterna escolhida 

conseguirá atender as necessidades da família.  

A terceira sequência de atividades é intitulada de Estudo dos parâmetros de 

amostras de água, esgoto e solo e tem como duração sugerida 6 encontros de 45 minutos, 

cada. Os recursos necessários para esta atividade são apenas as cópias do material e 

internet. As disciplinas do núcleo específico do curso técnico integrado em Meio 

Ambiente que estão envolvidas nesta sequência III são Edafologia, Química Ambiental, 

Microbiologia e Planejamento e gestão de recursos hídricos para o semiárido.  

São trabalhados apenas a parte básica da Matemática (conversão de unidades de 

medida, razões, proporções, intervalos numéricos) para compreender cada parâmetro de 

análise de água, de solo e de esgoto e aprender a converter as unidades de medidas de 

cada parâmetro fornecido por aparelhos específicos às normas ambientais.  

Vale ressaltar que apesar dos conceitos matemáticos trabalhados serem de nível 

fundamental, foi relatado por diversos professores que entrevistamos que, os alunos, em 

sua maioria, sempre possuem dificuldades com as conversões de unidades. Além disso, a 

conversão de unidades de medida é um trabalho comum e frequente na área técnica 

ambiental, o que justifica sua importância.  

Justamente pelos conceitos básicos da matemática que são abordados, a sequência 

pode ser aplicada para turmas do primeiro ano do Ensino Médio, bem como para nível 

fundamental de ensino.  

Esta sequência se divide em duas atividades, onde a primeira objetiva compreender 

a importância de cada parâmetro e conhecer o seu significado. Nesta primeira atividade, 

é mostrado algumas manchetes de reportagens que tratam de praias da cidade de Natal 

que, na época, estavam impróprias para o banho e da qualidade da água, na mesma cidade, 

que estava inadequada para consumo humano, devido a análise e constatação da presença 

de coliformes fecais, concentração de nitrato, dentre outros parâmetros.  

A atividade supracitada também traz uma parte da conta de água em que é exibido 

para a população natalense, os valores de cada parâmetro encontrados na análise da água 
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consumida. Para tratar de esgoto, nesta mesma atividade, é trazido a manchete de uma 

notícia onde afirma o aparecimento de caranguejos mutantes no litoral de São Paulo, 

devido a poluição dos manguezais.  

Na segunda atividade, por sua vez, é listado os valores recomendados por conselhos 

ambientais de alguns parâmetros de amostra de água, esgoto e solo. Com base nessas 

informações e no passo a passo descrito nesta atividade de como converter unidades de 

medida, os alunos deverão preencher uma tabela contida na atividade, convertendo as 

unidades citadas dos valores propostos.  

A quarta sequência de atividades tem como nome Análise estatística de parâmetros 

presentes em amostras de água e propõe que seja realizada inteiramente em, no mínimo, 

4 encontros de 45 minutos de duração, cada. Além das cópias das atividades, também será 

necessário computador com um software de planilhas eletrônicas instalado.  

Novamente é uma atividade voltada para alunos da terceira série do Ensino Médio, 

uma vez que envolve apenas a disciplina de Estatística, contudo, contempla também, a 

necessidade no desenvolvimento da disciplina de Ecologia, que usa conceitos estatísticos 

para interpretar gráficos com informações ambientais. 

 Nesta atividade, é abordado o conceito de amostragem, variáveis quantitativas, 

frequências absolutas, medidas de tendência central e medidas de dispersão, gráficos de 

linhas, dentre outros conceitos estatísticos. A sequência se constitui em apenas uma 

atividade dividida em três partes.  

A primeira parte ensina como transferir dados brutos para um software de planilhas 

eletrônicas e quais formulas usar para encontrar o valor de cada medida estatística a partir 

desses dados (moda, média aritmética, mediana, desvio padrão).  

O objetivo desta atividade é compreender a importância de cada medida estatística, 

saber interpretá-las, dizer o que elas significam para a pesquisa e a partir dessas análises, 

tomar decisões, fazer escolhas e conclusões. Os dados que serão utilizados para esta 

atividade, estão anexados na sequência IV e se trata dos resultados dos registros de análise 

de água, solo e esgoto, em uma cidade do Rio Grande do Norte, utilizados em uma tese 

de Doutorado na área ambiental.  

A segunda parte da atividade diz respeito a construção de gráficos comparativos e 

a terceira, finaliza a sequência propondo aos alunos que repitam os procedimentos 
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anteriores em um banco de dados próprio. Esse banco de dados pode ser coletado pelos 

próprios alunos nas proximidades da região em que reside ou no entorno da comunidade 

em que se localiza a escola.  

 A quinta e última sequência de atividades trata da Importância, construção e 

interpretação de mapas. É uma atividade um pouco diferenciada das demais porque além 

dos encontros presenciais (sugere-se 3 aulas de 45 minutos de duração, cada), também 

prevê uma aula de campo e um encaminhamento para ser feito em casa.  

Esta é única sequência voltada para a segunda série do Ensino Médio. Isso porque 

objetiva trabalhar com mapas, compreendendo sua importância para a área ambiental, 

suas escalas, calcular as distâncias reais entre regiões conhecendo apenas a distância do 

desenho e a escala, construir e utilizar um teodolito para encontrar medidas reais 

inacessíveis, aplicando conceitos trigonométricos tais como Lei dos senos, Lei dos 

Cossenos, além da definição de ângulos. Por este motivo, a sequência é direcionada à 

disciplina de Cartografia Ambiental, podendo ser contemplada, também, a disciplina 

Manejo e recuperação de área degradada.  

Embora a sequência contenha apenas uma atividade, esta é dividida em 4 partes. A 

primeira parte conta com exemplos de diferentes mapas ambientais, devendo o aluno, 

identificar a importância de cada mapa e traçar as semelhanças e diferenças observadas 

em cada um. Após algumas definições, informações e exemplos de escalas, os alunos irão 

encontrar a distância real entre duas regiões conhecidas em um mapa especifico.  

Na sequência, os alunos serão orientados em como calcular a área aproximada de 

uma região por meio de um mapa e deverão fazer este procedimento com um mapa 

desejado. Na segunda parte da atividade, os alunos construirão um Teodolito caseiro e 

aprenderão como usá-lo.  

Na terceira parte, a turma irá a campo usar o instrumento construído e encontrar 

distâncias e ângulos de uma determinada região escolhida e, a partir dos dados coletados, 

construirão um mapa manual com escalas e legendas.  

A quarta e última parte desta atividade prevê uma breve apresentação dos desenhos 

construídos. 

Estas cinco sequências de atividades construídas envolvem diversos conceitos 

matemáticos do Ensino Fundamental e Ensino Médio, além de disciplinas da área técnica 
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do curso de Meio Ambiente. Embora todas as sequências possuam cronograma com 

estimativas de tempo de realização e público alvo, cabe lembrar que o professor tem total 

autonomia para adaptar as atividades ao seu público, podendo aplicá-las em nível 

diferente do recomendado e em tempo menor ou maior do que foi proposto.  

Houve a preocupação de se realizar as atividades com a menor quantidade de 

recursos didáticos possíveis, mas o docente também pode e deve ser criativo, substituindo 

os recursos quando necessário e viável. As atividades podem, por exemplo, não serem 

xerocadas, mais disponibilizadas em arquivo para os alunos abrirem e acompanharem em 

seus celulares, aparelhos os quais também se é possível acessar a internet e se fazer 

pesquisas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como resultados do presente projeto de pesquisa, conseguimos criar diversas 

sequências de atividades interdisciplinares que envolvem conceitos matemáticos e 

técnicos, específicos da área de Meio Ambiente.  

Para os primeiros anos do integrado em Meio Ambiente, foram criadas atividades 

de energias renováveis e desenvolvimento sustentável para estudos das faturas de água e 

de energia elétrica, bem como as medidas de economia que podem ser implantadas, 

estudando, para isso, funções afim, funções modulares, dentre outros conceitos 

matemáticos. Também poderão adiantar as definições de alguns parâmetros de análise de 

água, solo e esgoto e aprender a converter as unidades de medida de cada parâmetro para 

os usados na legislação ambiental.  

Os segundos anos do curso podem contar com atividades de cartografia ambiental, 

também adiantando e se preparando para a disciplina técnica do período seguinte.  

Já os terceiros anos, compreenderão melhor os processos de conversão de 

unidades com a atividade que envolve parâmetros químicos, microbiológicos e estudos 

do solo; além de uma atividade envolvendo geometria plana e espacial para construção 

de cisternas.  
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A disciplina de Estatística Básica, no quarto ano do curso, terá mais significado 

com a atividade de construção de tabelas, gráficos, cálculos e interpretações de medidas 

estatísticas acerca do estudo da qualidade da água e os processos de tratamento de esgoto. 

Nesse sentido, se mostrou possível relacionar o que se ensina e aprende nas 

disciplinas do núcleo tecnológico do curso de Meio Ambiente com a Matemática, 

disciplina do eixo comum. Não obstante, os resultados desta pesquisa geraram um 

material de apoio educacional, para docentes que lecionam tanto Matemática quanto as 

disciplinas técnicas, utilizarem em suas aulas e tornarem o processo de ensino e 

aprendizagem mais aplicável e por consequência, mais atraente e rico de significados. 

Como posto, as atividades construídas não só podem ser aplicadas no Ensino 

Médio como também podem ser adaptadas em conteúdos e duração para ser utilizadas no 

Ensino Fundamental, independe de ser uma escola técnica ou de ensino regular. Todas as 

propostas se mostraram viáveis e executáveis, exigindo pouco recurso didático e com 

todas as orientações necessárias para a compreensão do estudante e do docente que 

desejar aplicá-las. 
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AVALIAÇÃO DO TEOR DE ANTOCIANINAS EM EXTRATOS DE 

DIFERENTES PARTE DA PLANTA Ziziphus joazeiro (JUAZEIRO)  
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Alves4; 

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi;  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Há muito tempo a humanidade vem utilizando plantas para diversos fins, um deles é o uso como 

medicamento.  A utilização de plantas medicinais na região Nordeste do Brasil vem levantando 

o interesse das pesquisas fitoquímicas, onde consiste em qualificar e quantificar suas 

características terapêuticas. Uma das características pesquisadas são os metabólitos 

secundários, que se destacam na área da farmacologia devido a seus efeitos biológicos sobre a 

saúde da espécie humana. Um desses metabólitos são o grupo das antocianinas, pertencente a 

classe dos flavonoides (substâncias aromáticas contendo 15 átomos de carbono (C15) no seu 

esqueleto básico). Assim este trabalho consistiu na avaliação quantitativa do teor de antocianina 

em três partes da espécie Ziziphus joazeiro da região de Apodi-RN. Onde apresentou seu maior 

valor para folhas, tendo seu teor de antocianinas de 1,22 mg/100g de amostra, se mostrando um 

pouco abaixo dos dados contrastados na literatura, mas ainda assim contribuindo para o banco 

de dados científico. 

PALAVRAS-CHAVE: antocianinas, fitoquímica, medicamento, metabólitos secundários. 

 

ABSTRACT 

 

For a long time mankind has been using plants for various purposes, one of them is use as a 

medicine. The use of medicinal plants in the Northeast region of Brazil has been raising the 
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interest of phytochemical research, where it consists in qualifying and quantifying their 

therapeutic characteristics. One of the characteristics researched are secondary metabolites, 

which stand out in pharmacology due to their biological effects on human health. One of these 

metabolites is the anthocyanin group, which belongs to the flavonoid class (aromatic substances 

containing 15 carbon atoms (C15) in their basic skeleton). Thus, this work consisted of the 

quantitative evaluation of anthocyanin content in three parts of Ziziphus joazeiro species from 

Apodi-RN region. Where it presented its highest value for leaves, having an anthocyanin 

content of 1.22 mg / 100g of sample, being slightly below the contrasting data in the literature, 

but still contributing to the scientific database. 

KEYWORDS: anthocyanins, phytochemicals, medicaments, secondary metabolites. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Desde o início das civilizações a humanidade vem utilizando de recursos de 

origem vegetal para diversos fins, seja para a construção de cercas, armas e ferramentas, 

ou para cuidar da saúde em tratamentos de doenças. Assim, a fitoquímica estuda alguns 

desses comportamentos e atividades de origem vegetal. 

A pesquisa fitoquímica é importante principalmente quando ainda não são 

dispostos todos os estudos químicos com espécies de interesse popular, tendo como 

objetivo conhecer os compostos químicos das espécies vegetais e avaliar sua presença 

nos mesmos, identificando grupos de metabólitos secundários relevantes (SIMÕES et al., 

2003, p. 75-89). 

Os compostos fenólicos são substâncias amplamente distribuídas na natureza. 

Podem ser pigmentos, que dão a aparência colorida aos alimentos, ou produtos do 

metabolismo secundário, normalmente derivado de reações de defesa das plantas contra 

agressões do ambiente (SILVA et al., 2010, p.672). Dentre os grupos de fenólicos 

encontrados em plantas, destacam-se os as antocianinas. Esse grupo fenólico é 

amplamente conhecido por ser uma espécie de pigmento natural da planta. 
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Segundo Sousa et al. (2007, p.351), a atividade antioxidante de compostos 

fenólicos deve-se, principalmente, às suas propriedades redutoras e estrutura química. 

Tais características desempenham um papel importante tanto na neutralização ou 

sequestro de radicais livres quanto na quelação de metais de transição, substâncias 

danosas ao organismo. 

O Ziziphus joazeiro popularmente chamada de juazeiro é uma arvore nativa da 

região Nordeste do Brasil situada mais precisamente nas áreas da caatinga sertão e agreste 

(MARTINS et. al., 2016, p.6). É uma árvore considerada de pequeno a médio porte, 

amplamente utilizado na região para arborização. Tendo isso, este projeto usou a planta 

juazeiro como fonte de pesquisa para quantificar o teor de antocianinas nela presente. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O uso de plantas para diversas necessidades anda lado-a-lado com a história da 

humanidade. A utilização de compostos vegetais como uso medicinal para a manutenção 

e a recuperação da saúde tem acontecido há bastante tempo, desde as formas mais simples 

de tratamento local até as formas mais complexas de fabricação industrial de 

medicamentos (GIRALDI, HANAZAKI, 2010, p.395). 

A maneira que os povos utilizam as plantas medicinais é passado a diante por 

gerações, sendo levado em meio a suas culturas. Segundo Brasileiro et al. (2008, p. 629), 

fatores diversos contribuem para o aumento da utilização de plantas medicinais, entre 

eles: o alto custo dos medicamentos industrializados, o difícil acesso da população à 

assistência médica, bem como a tendência cada vez maior ao uso de produtos de origem 

natural. 

Um campo da ciência vem se interessando pela utilização de produtos naturais 

onde se destacam cada vez mais, principalmente pelo fato de se apresentarem como uma 

alternativa promissora aos produtos sintéticos que, em sua maioria, apresentam custos de 

produção altíssimos (TUROLLA; NASCIMENTO, 2006, p.289-306), como discutido 

anteriormente. Esse campo científico é denominado de pesquisa fitoquímica, e tem por 

objetivos conhecer os constituintes químicos das espécies vegetais ou avaliar sua 
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presença. Quando não se dispõe de estudos químicos sobre a espécie de interesse, a 

análise fitoquímica pode identificar os grupos de metabólitos secundários relevantes 

(SIMÕES, 2001, p.517-543). 

Em um contexto financeiro, o mercado global de medicamentos (sintéticos e 

naturais) alcançou a cifra de U$ 800 bilhões em 2011. Este valor, é claro, variou de acordo 

com as condições econômicas e sociais de cada região do globo, enquanto o mercado para 

os fitoterápicos atingiu o cerca de U$ 26 bilhões, com uma desigualdade regional 

semelhante (ALVES, 2013, p.453). 

Avalia-se que o Brasil abrange cerca de 15 a 20% de toda a biodiversidade 

mundial, sendo considerado uma abundante fonte de substâncias biologicamente ativas 

(BARREIRO; BOLZANI, 2009, p.679-688). A Região Nordeste é detentora de grande 

biodiversidade devido à sua privilegiada localização tropical, com grande amplitude de 

clima e relevo. Ela engloba quatro dos mais importantes biomas brasileiros: a Floresta 

Amazônica, na metade oeste do Maranhão; o Cerrado, em partes significativas no leste 

do Maranhão, sul do Piauí e oeste da Bahia; a Caatinga, como principal bioma, ocupando 

toda a parte central da região, que engloba todos os estados nordestinos, a exceção do 

Maranhão; e a Floresta Atlântica, na sua borda leste, desde o Rio Grande do Norte até o 

sul da Bahia (DE LEMOS et. al., 2018, p.123). 

Apesar de ser nativa do Nordeste do Brasil, Ziziphus joazeiro, popularmente 

conhecida como juazeiro pode ser encontrada desde o Piauí até o Sul de Minas Gerais 

(GONÇALVES, 2007, p.34). A planta apresenta grande importância econômica e 

ecológica (NADIA, 2007, p.835), dotada de um tronco reto e curto com diâmetro de 39-

50 cm, cuja copa é mais larga do que alta. 

O juazeiro possui diversas utilidades na região, se destacando por ser ornamental, 

servir como alimento para animais (principalmente em períodos de escassez de água) e 

para uso humano, como cosmético e também na medicina popular para tratamento de 

doenças (SILVA, 2011, p.16). É uma planta tradicionalmente usada na medicina popular 

do Nordeste como um extrato de seus componentes em água. O Ziziphus joazeiro pode 

ser utilizado pela medicina popular como expectorante, no tratamento de bronquites, e 
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também utilizado externamente para limpeza dos cabelos e dos dentes utilizado na 

fabricação de xampus anticaspa e creme dental devido à saponinas presentes em várias 

partes das plantas (COELHO, 2011, p.108-111).  

Segundo Bridle e Timberlake (1997 p.103-109), as antocianinas compõem o 

maior grupo de pigmentos solúveis em água do reino vegetal segundo naturais que 

pertencem ao grupo de metabólitos secundários vegetais conhecidos como flavonóides. 

Algumas das principais funções das antocianinas nos vegetais são a atração de agentes 

polinizadores e dispersores de sementes e a proteção a diversos tecidos da planta durante 

as etapas de seu ciclo de vida (EIBOND et al., 2004, p.23-28). 

Sua estrutura fenólica contribui para sua ação antioxidante. Onde a inativação de 

espécies reativas de oxigênio foi demonstrada por Wang em cultura de células (WANG; 

STONER, 2008, p. 281-280). Bem como a capacidade de desativar radicais livres entre 

outras substâncias danosas ao organismo humano (NAGAI et al., 2005). 

3 METODOLOGIA 

Avaliação do teor de antocianinas  

As amostras foram previamente trituradas utilizando tesoura e estilete, pesadas e 

adicionados 80 mL de solvente extrator contendo Etanol/Água (70/30). Em seguida, foi 

adicionado HCl a mistura suficiente para ajustar o pH do meio para 2,0. Então, o material 

foi deixado em repouso por 24 horas a 5 °C, ao abrigo da luz, para extração. Após esse 

período, o mesmo foi prensado manualmente com bastão de vidro e filtrado, com a 

finalidade de reter o resíduo, e o extrato transferido para balão volumétrico de 100 mL, 

tendo seu volume completado com o solvente extrator formando o extrato concentrado. 

O conteúdo do balão foi centrifugado a 2000 rpm em uma centrifuga para tubos da marca 

SISLAB, por 10 minutos e o sobrenadante filtrado. Após a filtração, o extrato foi 

purificado, extraindo (três extrações sucessivas) o conteúdo de clorofila com auxílio de 

100 mL de mistura de Éter Etílico/Éter de Petróleo (1 /1) (SILVA, 1996).  

A concentração de antocianinas nos extratos vegetais foi analisada por método 

espectrofotométrico. Sua absorbância avaliada em espectrofotômetro UV marca TEK-
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NA T2000, onde serão efetuadas leituras em comprimento de onda de 535 nm. O 

conteúdo total de antocianinas foi expresso em mg de antocianinas/100g da fração da 

amostra analisada. O método consistiu na transferência quantitativa de uma alíquota 

(Valq) do extrato concentrado para balão volumétrico de 10 mL, onde o volume foi 

completado com solução de etanol 95% ácido clorídrico 1,5 mol/L (85/15), formando 

desta maneira, o extrato Diluído (ED). Os valores de absorbância (DO) serão contrastados 

com os valores em branco (Solução Etanol/HCl 1,5 mol/L (85/15)). O cálculo da 

concentração de Antocianinas Totais (Ant. T) por 100 gramas da fração avaliada será 

efetuado de acordo com a formula 1 a seguir:  

 

𝐴𝑛𝑡. 𝑇 =
𝐷𝑂 𝑥 𝑉𝐸1 𝑥 𝑉𝐸2 𝑥 1000

𝑚 𝑥 982 𝑥 𝑉𝑎𝑙í𝑞𝑢𝑜𝑡𝑎 
 

 

Onde;  

DO: Densidade ótica de extrato diluído 

VE1: Volume total do extrato concentrado  

VE2: Volume total do extrato diluído  

Valq: Volume da alíquota utilizado na diluição do extrato concentrado  

m: Massa da amostra  

982: Coeficiente de Extinção Médio de antocianinas para o Método pH único. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A concentração de antocianinas nos extratos vegetais foi analisada por método 

espectrofotométrico. A absorbância foi avaliada em espectrofotômetro UV marca TEM-

KA T2000, onde foram efetuadas leituras em comprimento de onda de 535 nm e 

expressos na tabela 1 a seguir. 

Tabela 1: Valores de absorbância 
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 GALHOS FOLHAS TRONCO 

ABSORBÂMCIA +0,001 +0,012 0,004 

Fonte: próprio autor, 2019. 

Logo após os dados foram aplicados à equação 1 anterior, obtendo os resultados: 

 

Galhos 

𝐴𝑛𝑡. 𝑇 =
0,001 𝑥 100 𝑥 10 𝑥 1000

5 𝑥 982 𝑥 2
 

Ant. T = 0,10 mg/100g amostra 

 

Folhas 

𝐴𝑛𝑡. 𝑇 =
0,012 𝑥 100 𝑥 10 𝑥 1000

5 𝑥 982 𝑥 2
 

Ant. T = 1,22 mg/100g amostra 

 

Tronco 

𝐴𝑛𝑡. 𝑇 =
0,004 𝑥 100 𝑥 10 𝑥 1000

5 𝑥 982 𝑥 2
 

Ant. T = 0,41 mg/100g amostra 

Após os dados serem calculados foram expressos na tabela 2: 

Tabela 2: Teor de antocianinas por 100g da amostra 

AMOSTRA TEOR DE ANTOCIANINAS 

(mg/100g) 

GALHOS 0,10 

FOLHAS 1,22 

TRONCO 0,41 

Fonte: Próprio autor, 2019. 

 

Os resultados obtidos foram comparados com dados de Cabral (2018, p.7), ao 

analisar o teor de antocianinas (mg/100g) na espécie Sideroxylon obtusifolium 

(QUIXABEIRA), onde conseguiu constatar 1,33 para folhas, 1,63 para galhos e 13,26 
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para casca da planta. É observado que os valores apresentados ficaram um pouco abaixo 

da média, exceto para folhas onde se mostrou um pouco de proximidade com o teor de 

antocianinas de 1,22 frente aos dados literários, isso podendo indicar propriedades 

semelhantes.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com este trabalho foi possível averiguar quantitativamente os valores de 

antocianinas presentes em três partes da espécie Ziziphus joazeiro da região do semiárido 

brasileiro, mas precisamente na zona rural de Apodi-RN. 

Os resultados obtidos foram relativamente baixos em contraste com os da 

literatura, porém, é importante salientar que foi uma pesquisa de suma importância para 

contribuição com o campo científico e o enriquecimento de dados. 

Assim os dados podem ser utilizados ou otimizados em pesquisas posteriores, 

levando a novas descobertas. 
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RESUMO 

 

Com o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, foi gerada uma 

pressão nas escolas e professores em relação ao saber sobre diversos conteúdos. Com isso, são 

de extrema importância as pesquisas e experimentos realizados durante a graduação de um 

futuro professor. Neste trabalho, serão apresentados métodos que estimule o interesse e 

melhore o aproveitamento das aulas de Química no ensino médio, além de mostrar a 

importância de aulas práticas e poder, com essas aulas, apresentar a Química Verde aos 

alunos, uma área da Química que se preocupa com as questões ambientais, desenvolvendo 

métodos e estratégias que usem menos materiais tóxicos e inflamáveis, diminuindo, assim, os 

riscos que existem nas indústrias. Para melhor entendimento sobre esse trabalho, foram 

realizadas aulas práticas nas turmas de 1ª e 2ª série do ensino médio na Escola Estadual 

Sebastião Gurgel, localizada na cidade de Caraúbas-RN. Na turma da 1ª série foram 

executadas práticas de indicador ácido-base (verificação de pH), que engloba os conteúdos de 

ácidos e bases, e da torre de líquidos, que engloba os conteúdos de propriedades da matéria e 

densidade. Já na turma da 2ª série, foram realizadas práticas que envolviam os conteúdos de 

cinética química, são elas: superfície de contato (sorvete de potássio), concentração dos 

reagentes e dissolução de pastilhas efervescentes. Ao final, foi possível perceber a interação 

dos alunos em ambas as turmas. Os estudantes mostraram bastante interesse no conteúdo, nas 

práticas e nas questões que envolvem o meio ambiente.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aulas práticas. Química Verde. Química. Ensino médio. Alunos. 

 

ABSTRACT 

 

With the development of information and communication technologies, a pressure was 

generated upon schools and teachers when it comes to know about several contents. That said, 

the researches and experiments carried out during the graduation of a future teacher are 

extremely important. In this paper, methods will be presented to stimulate the interest and 

improve the use of Chemistry classes in high school, besides showing how important practical 

classes are and, through them, introduce the Green Chemistry to the students, a range of 

Chemistry that worries about environmental issues, developing methods and strategies that 
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use less toxic and flammable materials, reducing the risks that exist in industries. For a better 

understanding of this paper, practical classes were held at the Sebastião Gurgel State School, 

located in the city of Caraúbas-RN, with high school students of 1st and 2nd grades (Brazilian 

High School Sistem). In the 1st grade class, acid-base indicator practices were performed (pH 

verification), which encompassed the contents of acids and bases, and The Liquid Density 

Tower, which encompasses the contents of matter properties and density. In the 2nd grade 

class, practices involving chemical kinetic contents were performed, such as contact surface 

(potassium ice cream), concentration of reagents and effervescent tablet dissolution. At the 

end of the practical classes, it was clear to see the interaction of the students in both classes. 

The Students showned a lot of interest in the content, practices, and issues surrounding the 

environment. 

 

KEYWORDS: Practical classes. Green Chemistry. Chemistry. High school. Students. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A disciplina de Química disponibilizada para os alunos do Ensino Médio tem um 

caráter técnico, em que os conteúdos são ministrados de forma simples, e o professor ensina a 

matéria de maneira que contempla o estudo recorrendo, principalmente, a estratégias 

metodológicas direcionadas a memorização do conteúdo (FERNANDES et al., 2016, p. 67). 

Desse modo, o aluno não é conduzido a desenvolver um pensamento crítico a fim de atuar nas 

discussões sociais e principalmente nas questões que envolvem o meio ambiente, já que os 

processos químicos são responsáveis por boa parte da poluição gerada atualmente. 

A partir desta problemática, muitos autores, como Marques et al. (2008), Prado (2003) 

e Araujo et al. (2003), em seus estudos, tratam de analisar, compreender e indicar soluções 

para resolvê-la, já que a química é uma área muito prática, em que se pode ver os conteúdos 

em diversos experimentos laboratoriais e até mesmo no dia a dia. As aulas de química devem 

ser associadas a aulas práticas, em que o próprio aluno realiza os experimentos, fazendo com 

que estes possam ver na prática o que estudam na teoria, levando-os a ter um maior interesse 

pela disciplina. 

Com o propósito de fazer o aluno se preocupar com as questões sociais e ambientais, 

ao mesmo tempo em que realizam experimentos nas aulas práticas de Química, considera-se 

importante inserir a Química Verde (QV) nos experimentos a serem realizados, já que a QV é 

uma área da química que surgiu da necessidade de prevenir e combater a poluição gerada 
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pelos processos químicos (SILVA et al., 2004, p. 104) e tem como regra melhorar a qualidade 

de vida, tanto em relação a saúde humana, quanto em relação ao meio ambiente, reduzindo ou 

eliminando o uso ou geração de substâncias tóxicas (PRADO, 2003, p. 738). 

A QV e seus doze princípios, dentre eles, a prevenção, a economia de átomos, o 

desenvolvimento de compostos seguros (PRADO, 2003, p. 738-739), estão relacionados a 

muitos dos conteúdos que são ministrados na disciplina de Química, como por exemplo 

Reações químicas, Cinética química, Funções inorgânicas e Funções orgânicas, entre outros, 

que podem ser utilizados tantos nas aulas teóricas como também nas aulas práticas. 

Com a implementação da QV nas práticas, as questões ambientais serão ainda mais 

discutidas, pois a cada experimento realizado alguns dos princípios devem estar presentes, 

preparando o discente para que ele possa dentro da química desenvolver ideias de produção 

que não agridam o meio ambiente, exercendo seu papel de cidadão, no qual, de acordo com a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9.394/96), é a principal função da 

educação. Portanto, a implementação da QV no currículo colocaria o cidadão-aluno para 

sobreviver e atuar na sociedade científica-tecnológica de forma responsável e comprometida, 

ressaltando que a “Química aparece como relevante instrumento para investigação, produção 

de bens e desenvolvimento socioeconômico que interfere diretamente no cotidiano das 

pessoas e no ambiente em que vivem” (MARTINS et al., 2003, p. 18). 

Deste modo, o objetivo desse trabalho é inserir a Química Verde nas aulas 

experimentais de química, fazendo com que o aluno absorva o conteúdo de maneira mais 

eficaz e consiga relacionar os experimentos com as questões ambientais, para promover um 

pensamento crítico, tendo como propósito o desenvolvimento de experimentos que utilizem 

os fundamentos e os princípios da Química Verde. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A importância das aulas práticas no Ensino de Química 

 

A disciplina de Química, presente na maioria dos currículos de Ensino Médio é 

ensinada apenas de forma teórica, na qual não se mostra muito eficaz para a formação do 
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aluno, ocasionando na maioria das vezes uma falta de interesse pela disciplina. Com o intuito 

de amenizar o problema, vários professores adotaram uma nova metodologia, que tem como 

objetivo promover o interesse do discente, como também fazer com que se importe com as 

questões sociais e ambientais, formando-o um cidadão. Essa metodologia adotada foi a de 

inserir aulas práticas no ensino de química no Ensino Médio, onde as mesmas são realizadas 

de maneira que é possível ver na prática e realizar experimentos que envolvem os conteúdos 

ministrados de forma teórica. Assim, o próprio aluno passa a realizar os experimentos e 

relacioná-los com os conteúdos. “Essa estratégia de ensino proporciona ao aluno maior 

capacidade de desenvolver seu próprio critério científico” (ARAUJO et al., 2014, p. 287). 

Com o objetivo de comprovar a eficiência das aulas práticas, Marques et al. (2008) 

desenvolveram um trabalho em que foi aplicado o mesmo conteúdo primeiramente de forma 

teórica e posteriormente de forma prática. No decorrer do trabalho foi possível notar o 

desinteresse dos alunos pela aula teórica, como também a dificuldade de aprendizado, já que 

os alunos não conseguiam compreender o conteúdo, não relacionando com o seu cotidiano. Já 

na aula prática realizada foi possível perceber o senso investigativo dos discentes, que se 

mostraram interessados e curiosos durante toda aula. Os autores notaram a diferença de 

rendimento entre as aulas teóricas e práticas, depois de analisarem uma ficha de exercícios 

entregue após a primeira aula e um relatório entregue após a aula prática. Os alunos tiveram 

um maior rendimento após a aula prática.  

 

2.2 A Química Verde 

 

As indústrias químicas não têm se preocupado muito com as questões ambientais, 

sendo que são as que mais poluem, devido seus processos químicos terem muita formação e 

liberação de produtos indesejáveis e tóxicos. Com isso, gerou-se uma preocupação por parte 

da população, como também do governo que interviram com medidas para melhorar o 

desenvolvimento dos processos químicos de maneira que não prejudiquem o meio ambiente 

(PRADO, 2003, p. 738). 

Dentro dos princípios da necessidade de um desenvolvimento sustentável, tem-se 

como regra que a química deve manter e melhorar a qualidade de vida. O grande 

desafio é a continuidade do desenvolvimento, diminuindo os danos causados ao 

meio ambiente. Tal fato requer uma nova conduta química para o aprimoramento 
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dos processos, com o objetivo fundamental da geração cada vez menor de resíduos e 

efluentes tóxicos, bem como da menor produção de gases indesejáveis ao ambiente. 

Este novo caminho a ser delineado pela química é denominado como química 

sustentável ou química verde (PRADO, 2003, p. 738). 

 

 A Química Verde é uma área da química responsável por se preocupar pelas questões 

ambientais. É uma estratégia que visa o desenvolvimento de novas metodologias e processos 

que usem e gerem uma menor quantidade de materiais tóxicos e inflamáveis, diminuindo os 

riscos e os gastos, pois uma vez que a metodologia fosse implantada os gastos com o 

tratamento de resíduos seriam menores (SILVA et al., 2004, p. 104). 

 Segundo Prado (2003), os doze princípios da QV são resultados da preocupação com a 

qualidade de vida e com o meio ambiente. Ele destaca e explica de forma geral o objetivo de 

cada princípio, que são: Prevenção, Economia de átomos, Sínteses com compostos de menor 

toxicidade, Desenvolvimento de compostos seguros, Diminuição de solventes e auxiliares, 

Eficiência energética, Uso de substâncias recicladas, Redução de derivativos, Catálise, 

Desenvolvimento de compostos para degradação, Análise em tempo real para a prevenção da 

poluição e Química segura para a prevenção de acidentes. 

Existe uma grande necessidade de implementar a Química Verde nos processos 

industriais, esse fato é intensificado ainda mais atualmente, devido aos números alarmantes 

sobre a degradação do meio ambiente. Mas para que a QV seja colocada em prática 

efetivamente, se exige uma boa formação para quem for aderir a mesma, sobre seus conceitos 

e suas regras, seguindo-as fielmente e tendo consciência de que essa atitude vai preservar e 

ajudar o meio ambiente a se recuperar dos desgastes que vem sofrendo. 

 

2.3 As aulas práticas envolvendo a Química Verde 

 

 Com o objetivo de melhorar o ensino da química e pesquisar sobre a importância da 

implantação de aulas práticas no Ensino Médio, Araujo et al. (2014) fizeram um experimento 

com o uso de atividades laboratoriais. Segundo eles, essa estratégia de ensino proporciona ao 

aluno uma maior capacidade de desenvolver seu próprio critério científico, onde este fará uso 

de seus conhecimentos teóricos e intuição para compreender os fatos ocorridos nas 

experiências, reforçando a aprendizagem. O experimento consistiu na realização de diversas 
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aulas práticas, nas quais foram englobados vários temas da área de Química, como também 

práticas envolvendo situações que enfatizam aspectos ambientais.  

A partir das observações de Araujo et al. (2014), os autores concluíram que houve um 

aumento na curiosidade e no interesse pelo aprendizado dos conteúdos de Química com a 

realização das aulas práticas, podendo-se fazer uma correlação entre os princípios da QV e as 

aulas práticas, princípios estes inseridos nos experimentos laboratoriais realizados. 

De acordo com as pesquisas pode-se ver que os alunos se interessam mais pela 

disciplina quando é utilizada a metodologia das práticas. Com isso, um questionamento é 

levantado: a QV dentro de atividades práticas levaria o aluno a ter um pensamento crítico 

mais amplo, de modo a se importar com as questões ambientais? Uma resposta para esse 

questionamento, e para tentar solucionar os problemas ambientais, está baseada em uma 

combinação de fatores, destacando-se os econômicos, os científicos e os sociais. Esta, 

associada à adoção da Química Verde como uma iniciativa para a prevenção da poluição 

descontrolada, incentiva a implantação “nos currículos e na prática cientifica, bem como 

aplicá-la em escala comercial e industrial” (PRADO, 2003, p. 738). 

Cabe destacar ainda que a aplicação da QV em diferentes setores é de grande 

importância, mas no setor acadêmico essa importância se intensifica, já que é onde o 

pensamento crítico é formado. Então, como as aulas práticas são uma forma de gerar interesse 

e obter um maior rendimento do aluno, a realização de experimentos contendo princípios da 

QV é apenas uma forma de fazer com que o discente aprenda o conteúdo e se interesse pela 

proteção do meio ambiente. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Este trabalho foi construído a partir da leitura de artigos científicos, que mostram a 

importância de aulas práticas e que apresentam a Química Verde e sua importância para as 

escolas públicas de ensino médio. Após a realização dos estudos, foram implementadas em 

duas turmas da 1º Série e em uma turma da 2º série da Escola Estadual Sebastião Gurgel, no 

município de Caraúbas RN, práticas que envolviam os conteúdos da disciplina de Química e 
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que estavam presentes conceitos da Química Verde, repassando aos alunos antes da realização 

das práticas, seu enfoque, conceitos e princípios presentes naqueles experimentos. 

As práticas realizadas nas 1º Séries foram (Tabela 1): Indicador Ácido-Base 

(verificação de pH), que engloba os conteúdos de Ácidos e Bases, e Torre de líquidos, que 

engloba os conteúdos de propriedades da matéria – densidade. 

Tabela 1: Práticas 1º Série. 

PRÁTICAS MATERIAIS E 

REAGENTES 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Indicador ácido-

base (verificação 

de pH) 

Repolho roxo, água, 

liquidificador, coador, 4 

béqueres, detergente, 

ácido acético, água 

sanitária  

PARTE A – Extrato de repolho roxo para 

indicador ácido-base  

1. Bata 1 folha de repolho roxo com 1 litro 

de água no liquidificador; 

2. Coe esse suco, pois o filtrado será o nosso 

indicador ácido-base natural (se não for 

usar o extrato de repolho roxo na hora, 

guarde-o na geladeira, pois ele decompõe-

se muito rápido); 

3. Enumere cada um dos béqueres; 

4. Coloque o extrato de repolho roxo nos 

béqueres; 

5. Acrescentar nos béqueres as substâncias 

que se desejam analisar o Ph; 

6. Observe as cores das soluções (Figura 1). 

Torre de líquidos Óleo vegetal, álcool, 

detergente líquido, mel, 

corante alimentício, 

proveta 500 Ml. 

1. Em uma proveta de 500 Ml, adicione 50 

Ml (quantidade a desejar) de cada 

material, na seguinte ordem: mel, 

detergente, óleo vegetal e álcool 

2. Se preferir, acrescente 2 gotas de corante 

alimentício no álcool. 

3. Após misturar os líquidos, observe e 

anote.  
Fonte: Autoria Própria (2019). 

Para a 2º série foram realizadas práticas que envolviam os conteúdos de Cinética 

química, são elas: Superfície de contato (sorvete de potássio), Concentração dos reagentes e 

Dissolução do sonrisal. A Tabela 2 mostra como foram realizadas cada uma dessas práticas.   

Tabela 2: Práticas da 2º série.  

PRÁTICAS MATERIAIS E 

REAGENTES 

PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

Superfície de 

contato (sorvete 

de potássio) 

4 comprimidos de 

permanganato de 

potássio, água 

oxigenada, água e 2 

1- Triturar 2 comprimidos; 

2- Colocar uma quantidade de água 

oxigenada para cobrir o fundo do bécker, 

nos 2 béckers; 
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béqueres. 

 

3- Adicionar 2 mL de água em cada bécker; 

4- Adicionar os 2 comprimidos triturados de 

permanganato de potássio em um bécker e 

no outro, colocar os 2 comprimidos 

inteiros, ao mesmo tempo. 

5- Observar o que ocorre. 

Concentração dos 

reagentes 

2 béqueres, bicabornato 

de sódio, Vinagre e 

água; 

 

1. Colocar a mesma quantidade de água em 

temperatura ambiente em cada bécker; 

2. Em um bécker adicione 30 mL de 

vinagre, e no outro adicione 10 mL; 

3. Adicionar a mesma quantidade de 

bicabornato de sódio em cada bécker. 

4. Observe o que ocorre. 

Dissolução do 

sonrisal 

3 béqueres, 3 

comprimidos de sonrisal 

e água. 

 

1- Colocar mesma quantidade de água nos 3 

béckers, sendo que um tem que está com 

água gelada, o outro com água quente e o 

outro a temperatura ambiente; 

2- Adicionar um comprimido de Sonrisal, 

um de cada vez, em cada beckers, e 

marcar o tempo que ocorreu a dissolução 

completa. Anotar o tempo de cada reação. 
Fonte: Autoria Própria (2019). 

 As atividades foram analisadas a partir da observação dos autores, levando em 

consideração questões como: interesse dos estudantes, participação, interação, entre outros 

elementos. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A metodologia escolhida para a realização desse trabalho foi a mais viável a ser 

utilizada para se obter seu objetivo. Aplicar os conceitos da Química Verde em aulas práticas 

se faz um método efetivo, já que, de acordo com Marques et al. (2008), os alunos demonstram 

um maior interesse pelas aulas práticas, apresentando uma maior compreensão, tanto dos 

conteúdos da disciplina, como dos princípios da QV. 

Tomando a discussão como base, foram escolhidas experiências que tanto abordassem 

os conteúdos que estavam sendo ministrados em sala de aula, como apresentassem princípios 

da QV. Ao total, foram realizadas cinco experiências, nas quais abordavam os conteúdos de 

Propriedades da matéria, Ácidos e Bases e Cinética Química. 

No experimento Indicador ácido-base (verificação de pH), realizado com uma turma 

da 1º Série, foi possível observar que os alunos apresentaram atenção e admiração enquanto a 
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prática estava sendo executada, pelo fato de que estavam sendo utilizados produtos simples e 

obtendo mudanças de cores visíveis. Ao final da prática, observou-se que os alunos 

conseguiram assimilar o conteúdo que estavam vendo na teoria com o experimento prático, 

além disso, puderam realizar esse experimento sem a necessidade de reagentes agressivos, 

relacionando-o com os princípios da Química Verde (Figura 2). 

Figura 2: Realização da prática Indicador ácido-base (verificação de pH) 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

No experimento Torre de líquidos (Figura 3), realizado com outra turma da 1º Série, 

os alunos também demonstraram bastante interesse e admiração. Questionaram sobre a 

utilização dos produtos que estavam sendo usados, se podiam ser substituídos por outros, se 

aquele experimento apresentava algum risco e, de maneira geral, relacionaram experimentos 

cotidianos, como tentar misturar água e óleo, com a prática e o conteúdo que estava sendo 

ministrado.  

Figura 3: Realização da prática Torre de líquidos 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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Os questionamentos foram respondidos de maneira a relacioná-los com o objetivo de 

expor a QV e fazer com que eles tenham pensamento crítico sobre as questões ambientais, na 

qual foi falado que estavam sendo usados produtos seguros, que não degradam o meio 

ambiente, etc. Foi reforçado também, que a maneira de descartar os reagentes exige atenção e 

que podiam ser substituídos por muitos outros produtos com densidades diferentes, mas 

sempre verificando se o produto a ser utilizado não vai apresentar risco a saúde e ao meio 

ambiente (Figura 4). 

Figura 4: Explicação sobre a prática Torre de Líquidos 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 

Os três experimentos referentes ao conteúdo de Cinética Química, foram realizados 

em um único momento de prática no laboratório da escola (Figura 5), com uma turma da 2º 

Série. Inicialmente, foi realizada uma breve explicação sobre o conteúdo e uma assimilação 

do conteúdo com as práticas. Foi repassado para os alunos os conceitos da Química Verde, em 

que as práticas escolhidas estavam dentro dos seus princípios, isso no intuito de levar eles a se 

preocuparem com as questões ambientais, da mesma maneira como foi realizado nas aulas 

práticas anteriores. 

Figura 5: Realização das práticas de Cinética Química 

 

Fonte: Autoria Própria (2019). 
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Os alunos prestaram atenção e conseguiram assimilar os experimentos com o conteúdo 

teórico, e observar também que a maioria dos reagentes utilizados, não eram prejudiciais. 

Ao final de todas as experiências foi possível observar a forma como os alunos 

interagem nas aulas práticas, muito diferente das aulas teóricas, como também se observou a 

preocupação de muitos com o meio ambiente. A partir desse trabalho os alunos passaram a 

ver e se interessar mais por questões tanto da disciplina de Química, como também do meio 

em que vivem. Pôde-se observar também que na escola não existia uma abordagem da QV no 

currículo, isso ocorre na maioria das escolas. Em seu trabalho, Fernandes et al. (2016) 

discutem que nas escolas nas quais realizaram sua pesquisa, foi possível perceber que os 

professores não eram preparados totalmente para a abordagem do tema Química verde nas 

salas de aulas. Sendo assim, foi concluído que o ensino de Química nas escolas pesquisadas 

não concebe um currículo escolar sobre a disciplina de forma que traga benefícios para os 

seus alunos. 

Esse é um fato que deve ser mudado, tendo em vista que muitos alunos demonstram 

um interesse pela área a partir da realização de trabalhos como este, formando um cidadão 

com pensamento crítico afim de atuar nas questões ambientais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do exposto pode-se inferir que as pesquisas realizadas tiveram um bom retorno, 

tanto em relação as que trataram do ensino da Química com aulas práticas, quanto ao ensino 

da Química Verde, se mostrando metodologias eficazes para o desenvolvimento dos alunos. 

Com isso, em relação a aplicação da Química Verde nas aulas práticas, chega-se à conclusão 

de que se faz importante, levando os alunos a terem um pensamento mais crítico e consciente, 

que o ajudará a desenvolver atividades que irão contribuir e ajudar o meio ambiente.  

Sendo possível atingir o objetivo do trabalho, em que os alunos demonstraram maior 

interesse pelas aulas, relacionaram os conteúdos teóricos com as práticas e os experimentos 

com os conceitos da Química Verde, percebendo que é possível a realização dos mesmos com 

produtos que não agridem o meio ambiente.   
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ANÁLISE ORGANOLÉPTICA DE FORMULAÇÕES DE SABONETES 

LÍQUIDOS ARTESANAIS À BASE DE EXTRATO DE PRÓPOLIS 

Jennifer de Oliveira Lemos1; Beatriz Teixeira Gonçalo 2; Luciene Xavier de  

Mesquita-Carvalho3 e Leonardo Emmanuel Fernandes de Carvalho4 

1 a 4 IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A própolis é um misto complexo de material resinoso e balsâmico, na qual é coletado 

diretamente pelas abelhas nas flores, ramos, brotos e exsudados de árvores. Sabonetes a 

base de própolis possuem ação antimicrobiana, que é bastante utilizada na indústria 

farmacêutica e também em hospitais em geral. Sendo assim, objetivou-se neste trabalho 

realizarem-se análises organolépticas de sabonete líquido a base de extrato de própolis, 

desenvolvidos no Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte, Campus Pau dos Ferros, onde foram desenvolvidas duas formulações 

contendo extrato de própolis, em duas concentrações diferentes e avaliando o teste de 

aceitabilidade do mesmo. Os resultados obtidos foram bem satisfatórios e houve 

garantia de fortalecimento da cosmetologia artesanal apícola no mercado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cosmetologia artesanal apícola. Ação antimicrobiana. Análise 

sensorial. 

ABSTRACT 

Propolis is a complex mixture of resinous and balsamic material, in which it is collected 

directly by the bees on flowers, branches, buds and tree exudates. Propolis-based soaps have 

antimicrobial action, which is widely used in the pharmaceutical industry and also in hospitals 

in general. Thus, the objective of this work was to perform organoleptic analyzes of liquid 

soap based on propolis extract, developed at the Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Pau dos Ferros, where two formulations were 

developed containing propolis extract at two different concentrations and evaluating the 

acceptability test. The results obtained were very satisfactory and there was a guarantee of 

strengthening the beekeeping artisanal cosmetology in the market. 

 

KEYWORDS: Cosmetology craftsman beekeeping. Antimicrobial action. Sensory analysis. 
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1 INTRODUÇÃO  

A própolis é um produto apícola com características resinosa e de aroma balsâmico, na 

qual é coletado diretamente pelas abelhas nas flores, ramos, brotos e exsudados de árvores, 

onde para sua completude de elaboração as abelhas adicionam secreções salivares, cera e 

pólen. Possui alto teor de flavonoides, fato este que se atribui à própolis ter poder 

antioxidante, anti-inflamatório e podendo prevenir doenças (BRASIL, 2000). 

Já o extrato de própolis é definido como o produto oriundo de processos de extração, 

sejam eles alcoólico, glicólicos ou aquosos. Sua principal aplicação é como ingrediente na 

fabricação de essências e aromatizantes, onde conseguirá extrair os seus componentes 

solúveis com tecnologia adequada para cada fim (BRASIL, 2000). 

O extrato de própolis tem diversas áreas de atuação, servindo para fins de regenerações 

de tecidos, tratamentos para acne, e doenças alérgicas como sinusite, rinite, etc. Por ser um 

produto com base apícola, proporcionando diversos benefícios e sendo utilizado pela indústria 

farmacêutica e cosmética (ALMEIDA et al., 2016; SILVA;). 

A partir do projeto de extensão “Abelha Operária Empoderada: geração de renda 

utilizando produtos apícolas”, realizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Pau dos Ferros, mulheres de 

vulnerabilidade social foram capacitadas a desenvolverem produtos artesanais de base apícola 

e os sabonetes a base de própolis foi um dos produtos elaborados por estas, motivo que levou 

a realização desta pesquisa (MESQUITA-CARVALHO et al., 2019). 

Com relação ao projeto de extensão, realizou-se questionários com 35 mulheres. Esse 

questionário tinha como objetivo caracterizar socioeconomicamente com o intuito de avaliar o 

grau de vulnerabilidade desse grupo (ROSO, 2014). 

Por meio das entrevistas realizadas foi notório a importância desse curso para as 

mulheres em questão, no qual ocasionou o empoderamento das mesmas. O empoderamento 

interfere na liberdade, superação e avanço por parte dos indivíduos que se encontram em 

situação de dependência econômica e/ou física, se tornando independentes e protagonistas de 

suas ações.  
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Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo geral realizar uma análise 

organoléptica de sabonete líquido a base de extrato de própolis, bem como avaliar seu índice 

de aceitabilidade no mercado.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nos últimos 30 anos foram realizados estudos farmacêuticos e físico-químicos e 

sensoriais da própolis pelo mundo onde estas são utilizadas na forma de cápsulas, extratos, 

enxaguatório bucal, na forma de pó, sabonetes, loções, shampoos, cremes entre outras 

(DAUGSCH, 2007).  

Ao longo da história, a humanidade foi se adaptando ao uso de produtos naturais para 

o seu uso de diversas formas. No Egito antigo, por exemplo, a própolis tinha a função de 

embalsamar o corpo dos mortos, onde era conhecida como a cera negra. Por sua vez, a 

própolis foi um dos produtos mais utilizados. Tendo em vista a sua grande importância para 

as abelhas, a própolis destaca-se pela sua eficiência como produto de uso medicinal e 

cosmético artesanal em geral, sendo de grande importância para o homem (PEREIRA; 

SEIXAS; AQUINO NETO, 2002). 

Tais propriedades podem ser muito úteis quando agregadas em produtos como 

sabonetes, que além de sua função de higienização, combina a ação antimicrobiana da 

própolis, bastante utilizada na indústria farmacêutica e também em hospitais em geral, 

favorecendo na redução das impurezas e evitando o aumento de micróbios. 

A análise organoléptica ou sensorial é de grande importância por avaliar a 

aceitabilidade mercadológica e a qualidade do produto, sendo parte inerente ao plano de 

controle de qualidade de uma indústria (ANVISA, 2003).   

3 METODOLOGIA  

As análises foram realizadas no laboratório de Processamento de Produtos 

Apícolas do IFRN, Campus Pau dos Ferros. As amostras foram elaboradas contendo 

extrato de própolis em composições diferentes: formulação um, com 40ml de extrato de 

própolis, obtidas em comércio local, e a formulação dois, com 80ml.  
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Para o desenvolvimento dos sabonetes líquidos utilizou-se os seguintes 

componentes na formulação: base glicerinada, extrato glicólico de própolis, anfótero 

cocoamidopropil betaína, lauril éter sulfato de sódio e água mineral.   

Primeiramente, foram calculadas as quantidades necessárias de cada 

componente, em seguida, todos foram pesados individualmente. As formulações foram 

preparadas seguindo-se as Boas Práticas de Fabricação e Controle, preconizados pela 

Resolução 67/2007 da Diretoria Colegiada (RDC) da Agência Nacional de Vigilância 

Sanitária (ANVISA, 2003). 

A formulação dos sabonetes consistiu na adição da base glicerinada com o lauril 

éter sulfato de sódio, extrato glicólico de própolis e água mineral. Por fim, é colocado o 

anfótero cocoamidopropil betaína até que a consistência desejada seja obtida.  

Para a avaliação dos atributos sensoriais das amostras foram analisados os 

parâmetros de: cor, odor, viscosidade, impressão global e intenção de compra. As 

amostras foram analisadas por 50 provadores voluntários não treinados, de ambos os 

sexos, compostos por alunos do IFRN, Campus Pau dos Ferros, na faixa etária de 14 a 

31 anos. 

Para a análise estatística dos dados, aplicou-se o Delineamento Inteiramente 

Casualizado, com o teste de médias pelo teste Tukey a 5% de probabilidade, pelo 

programa ASSISTAT 7.7 (CCT/UFCG) (SILVA, 2016). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados obtidos na avaliação sensorial ou organoléptica de sabonete artesanal a 

base de extrato de própolis está expressa na Tabela 1. 
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Tabela 1.  Resultados obtidos na análise sensorial para cada formulação. 

Análises   Formulação 1   Formulação 2   

COR   7,26 + 1,68   7,52 + 1,57   

ODOR   7,32 + 1,53   7,62 + 1,54   

VISCOSIDADE   5,80 + 2,37a   8,14 + 1,13b   

IMPRESSÃO GLOBAL   7,10 + 1,78a   8,08 + 1,01b   

INTENÇÃO DE COMPRA   1,76 + 0,74a   2,66 + 1,45b   

Tabela 1: Fonte: Elaborado pela autora (2018)   *Médias dentro da mesma linha, sem letra, não 

são significativamente diferentes, no nível de 5%, pelo teste de Tukey. 

De acordo com os resultados obtidos no quesito de cor e odor não possuem 

diferença estatística, ou seja, são semelhantes nas duas formulações. Nestes quesitos, as 

formulações apresentaram resultados praticamente iguais. Sendo possível concluir que 

boa parcela do público classificou o odor das formulações um e dois como gostei 

regularmente. 

Em relação à viscosidade, a formulação dois foi mais bem aceita do que a 

formulação um, como visto na tabela 1, fato este que poderá estar relacionado a maior 

quantidade de extrato, provocando o aumento do anfótero que deixou o produto mais 

viscoso, agradando mais os avaliadores. 

Houve relatos durante a avaliação de que a sensação durante a aplicação foi 

bastante agradável para a formulação dois, formando uma espuma mais espessa e firme 

a pele. Essas qualidades são consideradas atributos para um sabonete líquido ser visto 

como um ótimo produto, apresentando viscosidade, aroma e cor atraentes (PRISTA & 

NOGUEIRA (1993). 

Os resultados da análise sensorial mostraram-se satisfatórios, pois em 

praticamente todos os parâmetros avaliados as duas formulações apresentaram 

resultados bem semelhantes e com uma boa aceitação do público, sendo a formulação 

dois com maior destaque que a formulação um. 

Teixeira et al., (1987) afirma que um produto com Índice de Aceitabilidade (I.A) 

com no mínimo 70% possui potencial comercial. De acordo com este preceito, pode-se 
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constatar que os atributos de qualidade sensorial avaliados obtiveram I.A satisfatórios 

aos parâmetros estabelecidos pela literatura. Uma perspectiva a destacar-se é o fato de 

que a formulação 2 obteve um I.A de 87 %, superando a formulação 1 com 84 %, como 

está expresso no gráfico 1. 

Gráfico 1.  Índice de aceitabilidade das duas formulações de sabonetes.  

 

Gráfico 1: Fonte: Elaborado pela autora (2018)    

 

De um modo mais numérico, é necessário dar destaque a formulação 2 (que 

continha maior quantidade de extrato de própolis), que teve uma classificação um pouco 

melhor em quase todos os quesitos, mostrando está mais apta para o mercado.  

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Nas condições experimentais do presente trabalho, os resultados foram bem 

satisfatórios, visto que em praticamente todos os parâmetros avaliados nas formulações 1 e 2 

tiveram resultados bem aproximados e com uma boa aceitação do público.  
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É possível concluir que as formulações de sabonetes líquidos artesanais, com os 

resultados obtidos, podem assim, serem comercializados com a garantia de produtos seguros e 

com qualidade no mercado, contribuindo para a assistência da saúde da população, valendo 

salientar que a formulação dois apresentou maior índice de aceitabilidade e maior intenção de 

compra, sendo o produto que mais agradou o mercado.  

O incentivo nesta área é uma ótima possibilidade de avanço para o mercado apícola, 

pois a indústria de cosmetologia irá consumir mais produtos apícolas e aumentará a renda dos 

apicultores. Portanto, dentro das possibilidades e objetivos, o trabalho alcançou os objetivos 

desejados. 
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BIODIESEL PRODUZIDO A PARTIR DO ÓLEO DA SEMENTE DO 

MARACUJÁ (PASSIFLORA EDULIS) VIA ROTAS METÍLICAS E 

ETÍLICAS UTILIZANDO CATALISADORES ÁCIDOS E BÁSICOS 

 

RESUMO 
 

O biodiesel, combustível definido como ésteres monoalquílicos produzido através de óleos e 

gorduras, tornou-se o objetivo deste estudo. Como matéria-prima foram utilizadas as sementes 

do maracujá, devido à grande necessidade de busca por novas oleaginosas e do grande consumo 

e produção deste fruto no Brasil. Foram avaliadas quatro sínteses de biodieseis feitos a partir 

das sementes do maracujá. Foram examinados o rendimento juntamente com uma análise 

cromatográfica dos biodieseis, as análises foram realizadas após a extração do óleo pelo extrator 

soxhlet, após as análises, os resultados obtidos mostraram que o biodiesel produzido através da 

rota etílica e catalisador básico (KOH) não houve conversão, pois o mesmo saponificou. O 

biodiesel produzido por meio da rota metílica e catalisador básico (KOH) foi o que mais se 

destacou em termos de rendimento e conversão. Desta forma, conclui-se que a semente do 

maracujá, apresentou rendimento satisfatório e necessidade de maior número de pesquisas para 

o aprimoramento de sua produção. 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel. Biocombustíveis. Maracujá. 

 
ABSTRACT 

 

Biodiesel, a fuel defined as monoalkyl esters produced through oils and fats, became the 

objective of this study. The raw material used was the passion fruit seeds, due to the great 

need to search for new oilseeds and the large consumption and production of this fruit in 

Brazil. Four synthesis of biodiesels made from passion fruit seeds were evaluated. The 

yield was examined together with a chromatographic analysis of the biodiesels, the 

analyzes were performed after the extraction of the oil by the soxhlet extractor, after the 

analysis, the results obtained showed that the biodiesel produced by the ethyl route and 

basic catalyst (KOH) did not convert. because it saponified. The biodiesel produced 

through the methyl route and basic catalyst (KOH) was the most outstanding in terms of 

yield and conversion. Thus, it can be concluded that the passion fruit seed presented 

satisfactory yield and needed more research to improve its production. 

KEYWORDS: Biodiesel. Biofuels. Passion fruit. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente a população global tem encarado um grave problema em relação às 

mudanças climáticas, resultantes da problemática atual conhecida como aquecimento 

global. Dentre os principais fatores para este resultado encontram-se a negligência e 

imprudência do homem, que durante anos executando algumas de suas atividades 

cotidianas emitiu diversos gases poluentes que intensificaram a poluição atmosférica e o 

efeito estufa. Ciente desta situação, várias iniciativas foram tomadas, como a criação de 

convenções e protocolos que tratassem especificamente, sobre a proteção do meio 

ambiente (SILVA, 2010). 

De acordo com a ANP, (agencia nacional do petróleo gás naturais e 

combustíveis) o petróleo caracteriza se como um combustível de origem fóssil, por 

conseguinte, formado vagarosamente pela agregação de material orgânico sob condições 

específicas de pressão e isolamento em camadas do subsolo de bacias sedimentares, 

sofrendo transformações por milhares de anos. Desta forma, é ciente que, pelos próximos 

anos, ainda restaram reservas suficientes para o consumo, entretanto, quando os níveis de 

exploração alcançar o seu máximo, haverá um decréscimo inevitável, fazendo assim, com 

que as utilizações de outras formas de combustíveis sejam necessárias. 

Haja vista isso, o biodiesel, combustível feito através de fontes renováveis, 

quimicamente definido como éster monoalquílico de ácidos graxos oriundos de gorduras 

e que pode ser produzido em conjunto com a glicerina por meio de uma reação de 

transesterificação com etanol ou metanol, na presença de um catalisador, ganha um 

espaço de evidência, tanto no mundo como no Brasil, por expressar diversas vantagens 

sociais, econômicas e ambientais (RAMOS et Al., 2003). 

Dentre as matérias-primas que podem ser empregadas para a produção do 

biodiesel, este projeto deu ênfase ao óleo extraído da semente do maracujá, fruto que 

pertence à família das Passifl oraceas, originário da América Tropical, possuindo mais de 

150 espécies utilizadas para as mais diversas finalidades, desde alimentícias, medicinais 

e até ornamentais, o qual, até o momento, não foi o centro de muitas pesquisas do campo 

científico e tecnológico (PIRES et al.,2011). 
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2 REFERENCIAL TEORICO 
 

A partir de 1981, o mundo começou a utilizar mais petróleo do que descobria. Em 

2005, durante o tempo em que cinco barris eram consumidos, apenas um era encontrado. 

O risco do desabastecimento fez com que o valor do petróleo se elevasse 

demasiadamente, e consequentemente, em pouco tempo, o preço do barril se elevou de 

30 dólares para 130 dólares e continua aumentando. (GOES; MARRA, 2019). 

 

A partir dessa problemática, tem surgido, por parte dos governos, uma intensa 

busca por fontes de energia renovável, o qual possibilite uma redução significativa na 

poluição atmosférica. Os biocombustíveis surgem nesse cenário como alternativa, pois, 

são considerados ecologicamente favoráveis devido a sua redução de 50% de material 

particulado e 98% a menos de enxofre, além de serem biodegradáveis e não tóxicos 

(POMPELLI1; O.; OLIVIERA, 2011). 

 

Segundo Azevedo e Lima (2016), os biocombustíveis são um tipo de combustível 

de origem biológica ou natural, biodegradável e renovável - como óleos vegetais, 

resíduos agropecuários, grãos e entre outros - , utilizada através da queima de biomassa 

ou de seus derivados, tais como o etanol (álcool para combustível), o biodiesel, o biogás, 

o óleo vegetal, dentre outros, que podem substituir, parcialmente ou totalmente, 

combustíveis derivados do petróleo em motores a combustão. 

 

Os principais representantes dos biocombustíveis, são: o biodiesel, obtido pela 

reação de transesterificação de gorduras animais e vegetais, que é capaz de substituir, 

completa ou parcialmente; o diesel, proveniente do petróleo nos motores a combustão; e 

o etanol, cuja produção é, tradicionalmente, feita a partir de matérias-primas, que 

contenham açúcar, tais como: cana de açúcar, milho e beterraba (LOFRANO; COSTA; 

OLIVEIRA, 2013). 

 

O biodiesel surgiu posteriormente à invenção do primeiro motor ciclo Diesel, no 

final do século XX, em uma feira em Paris. O mesmo foi construído por Rudolph Diesel, 

e foi operado pela primeira vez utilizando óleo de amendoim. Porém, nesse período os 
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combustíveis provenientes de fontes fósseis possuíam baixo custo, sendo preferível 

assim, a utilização dos derivados do petróleo. Os primeiros estudos relacionados ao 

biodiesel em si, foram realizados em 1937 na Bélgica, onde os biodieseis foram 

produzidos por catálise básica. Na década de 30 e 40 foram realizadas pesquisas em 

diversos países relacionadas à reação de transesterificação e testes em motores a diesel 

(SILVA, 2010). 

 

Segundo a lei no 11.097, de 13 de setembro de 2005, que introduziu o biodiesel 

na matriz energética brasileira, o biodiesel é um biocombustível procedente de biomassa 

renovável para uso em motores a combustão interna com ignição por compressão ou, 

conforme regulamento, para geração de outro tipo de energia, que possa substituir parcial 

ou totalmente combustíveis de origem fóssil. 

 

O biodiesel possui em sua composição ésteres metílicos e etílicos de ácidos graxos 

de cadeia longa, através do processo de transesterificação (OLIVEIRA; SUAREZ; 

SANTOS, 2007). O mesmo tem sido caracterizado como uma fonte energética limpa, 

pois emite baixa quantidade de poluentes quando comparado a combustíveis fósseis, é 

renovável, devido a renovação suas matérias primas de se renovam continuamente na 

natureza, é biodegradável e é considerado um fator que auxilia no desenvolvimento 

socioeconômico da região, pois além de fornecer empregos, seja eles diretamente ou 

indiretamente, também reduz os níveis de importação dos derivados do petróleo 

(OLIVEIRA, 2016). 

 

O processo mais utilizado para a produção de biodiesel é a reação de 

transesterificação, que corresponde à mistura de um mol de triglicerídeo, obtido por meio 

do óleo vegetal, gordura animal ou óleo residual, com um álcool, geralmente o metanol 

ou etanol. Pode ser utilizado também, catalizadores ácidos, básicos ou enzimáticos, com 

o intuito de acelerar a reação para formar ésteres de ácidos graxos e glicerol (SILVA, 

2010). 

De acordo com Rodelli (2016), Para que a estequiometria ocorra completamente 

é necessário adicionar uma proporção molar de 3:1 álcool por triacilglicerídeo. 
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Entretanto, a reação é reversível, devido a isso, é adicionado álcool em excesso, 

auxiliando na formação de produtos e contribuindo para o aumento do rendimento do 

éster. 

Segundo Oliveira (2016), o Brasil ocupou a segunda colocação no rank mundial 

dos países produtores de biodiesel no ano de 2016, dando um avanço significativo na 

produção de biocombustíveis. Além disso, o Brasil dispõe uma grande variedade de 

matérias primas, sendo considerado um grande marco para alavancar a produção de 

combustíveis renováveis. 

O maracujá é originado da América Tropical, pertencente a família Passifloraceae 

e é produzido por plantas Passiflora. O Brasil é o país que possui maior produtividade e 

consumo mundial de maracujá, produzindo aproximadamente 1 milhão de toneladas 

anualmente. Existem mais de 150 espécies de maracujá, podendo ser utilizado para 

diversos fins, como indústrias alimentícias, produção de medicamentos e até mesmo para 

a produção de cosméticos, porém, aproximadamente 90% da fruta geralmente é 

descartada (EMBRAPA, 2016). 

Levando em consideração a crescente busca por combustíveis renováveis, a 

semente do maracujá se tornou uma fonte viável para a produção de biodiesel, onde 

estudos realizados na Ásia e na África confirmaram a presença de ácidos graxos no óleo 

extraído, com um teor de 18,5 a 28,3% e a presença de ácido linoleico entre 67,8-74,3%, 

comprovando o grande potencial existente para a produção de biodiesel (SANTOS, 

2015). 

 
 

3 METODOLOGIA 

3.1 EXTRAÇÃO DO ÓLEO: 

A princípio, as sementes do maracujá foram separadas da fruta manualmente com 

o auxílio de uma peneira, no qual posteriormente foram postas para serem secas ao calor 

do Sol, todo esse procedimento durou no máximo 72 horas. Após o processo de separação 

e secagem as sementes foram trituradas - para que sua superfície de contato fosse 
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amplificada - no moinho de facas Fortinox, Star FT 50, do tipo Willye e logo em seguida, foi 

realizado o processo de extração do óleo. 

 

Figura 1: Separação da semente (a) e Semente seca (b) 

(a) (b) 

Fonte: Arquivo pessoal 

Para dar início a extração do óleo, as sementes que estavam trituradas foram 

divididas em seis sachês de papel filme, e postas segmentadas em pares dentro das colunas 

dos três extratores, cada sachê continha entre 35 a 50 gramas da semente triturada. 

Posteriormente foram adicionados 300mL de hexano em balões volumétricos onde os 

mesmos estavam conectados ao extrator. A extração do óleo foi realizada por meio do 

equipamento Soxhlet, a uma temperatura de 80°C durante um período de duas horas e 

meia. Ao fim das duas horas e meia, toda combinação conseguinte foi posta em um 

rotaevaporador (figura 2) para que houvesse a recuperação de todo hexano utilizado na 

mistura, e assim podermos calcular todo rendimento do óleo, que variou entre 25% a 35% 

em cada extrator. 

Figura 2: Rotaevaporador (a) Extração do Óleo no Soxhlet (b) 
 

(a) (b) 

 
Fonte: Arquivo pessoal 
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3.2. PRODUÇÃO DO BIODIESEL A PARTIR DO ÓLEO DA SEMENTE DO 

MARACUJÁ 

Após todos os procedimentos citados anteriormente, foram realizados quatro 

processos de transesterificação para a produção dos tipos de biodiesel, com álcoois e 

catalisadores diferentes, sendo mantido apenas a mesma quantidade de óleo (25 gramas) e 

catalisadores (0,5 gramas) em cada procedimento. 

1. Biodiesel com 25g de óleo de maracujá; 0,5g de catalisador KOH (hidróxido de 

potássio); 6g de CH3OH (álcool metílico). 

2.  Biodiesel com 25g de óleo de maracujá; 0,5g de catalisador KOH (hidróxido de 

potássio); 11mL de CH3CH2OH (álcool etílico). 

3. Biodiesel com 25g de óleo de maracujá; 0,5g de catalisador H2SO4 (ácido 

sulfúrico); 11mL de CH3CH2OH (álcool etílico). 

4. Biodiesel com 25g de óleo de maracujá; 0,5g de catalisador H2SO4 (ácido 

sulfúrico); 6g de CH3OH (álcool metílico). 

Para que fosse possível haver a formação do biodiesel (ésteres de ácidos graxos), 

e a separação da glicerina no final de cada processo de transesterificação, foi utilizado, 

em todos os quatro procedimentos, álcool em excesso em uma razão molar de 1:6  

molar óleo/álcool. 

Primeiramente, foi pesado 25 gramas do óleo do maracujá em um balão de fundo 

chato e, logo em seguida, em um béquer, foram misturados 0,5 gramas do catalisador – o 

catalisador KOH foi diluído antes de ser posto na mistura - e 6g ou 11mL do álcool 

utilizado na reação. Posteriormente, o álcool e o catalisador foram unidos ao óleo dentro 

do balão de fundo chato e postos para serem aquecidos a 60°C com constante agitação, 

juntamente com um peixinho em um agitador magnético, durante aproximadamente duas 

horas para que assim, o processo de transesterificação pudesse ocorrer. 

Ao fim das duas horas, a reação de transesterificação estava concluída, a mistura 

foi posta em repouso durante 24 horas, em um funil de decantação, para que assim 

houvesse a separação do biodiesel da glicerina. Após a conclusão das 24h estabelecidas 
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para que a separação ocorresse, água destilada foi aquecida e adicionada aos poucos a 

mistura, para que houvesse a remoção de todas as impurezas presente no biodiesel. Para 

o controle da lavagem do biodiesel mediu-se o pH da água de lavagem utilizando 

fenolftaleína como indicador, quando a coloração da água da lavagem passasse da cor 

rosa pra coloração incolor, indica que todas as impurezas do biodiesel foram removidas 

3.3 RENDIMENTO: 
 

O rendimento de cada biodiesel foi realizado relacionando a massa formada dessa 

substância e o óleo utilizado na reação. O cálculo realizado para descobrir o rendimento 

esta exemplificado a seguir: 

Eq.(1) 
 

 

𝑅 = 
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑏𝑖𝑜𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 Ó𝑙𝑒𝑜 

 

. 100 

 
 
 

4 RESULTADOS E DISCURSSÕES 
 

4.1 RENDIMENTO DOS BIODIESES: 

1. Biodiesel rota etílica com catalisador básico KOH (hidróxido de potássio): 

 
O experimento, não apresentou resultado satisfatório ao projeto, pois neste processo 

ocorreu saponificação. 

2. Biodiesel rota etílica com catalisador ácida H2SO4 (ácido sulfúrico): 

 

Neste experimento foi obtido um peso de 11,8g de biodiesel e rendimento de 47,2%, 

indicando que tal experimento apresentou maior viabilidade em relação ao biodiesel com 

rota etílica e catalisador básico KOH (hidróxido de potássio). 

3. Biodiesel rota metílico com catalisador ácida H2SO4 (ácido sulfúrico): 

 

O biodiesel obtido no processo utilizando a rota metílica e catalisador ácido apontou 

um peso 14,7g e seu rendimento foi de 58,8%, expondo que esse experimento obteve 

maior eficácia comparado aos tipos de biodiesel mostrados anteriormente. 

4. Biodiesel rota metílica com catalisador básico KOH (hidróxido de potássio): 
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Os resultados obtidos nesse procedimento, com relação aos anteriores, apresentou 

maior eficiência, com peso de 15,6g e rendimento de 62,4%. É evidente que, após todos 

os resultados obtidos o biodiesel rota metílico com catalisador básico (hidroxido de 

potássio) mostrou ser a alternativa mais efetiva para a produção de biodiesel com óleo 

da semente de maracujá através da reação de transesterificação. 

 

 

4.2 ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS DOS TIPOS DE BIODIESEL: 

A análise cromatográfica gasosa acoplada ao espectrômetro de massa foi realizada 

com o intuito de caracterizar os ésteres metílicos que compõem os biodieseis produzidos 

a partir da reação de transesterificação do óleo extraído das sementes de maracujá. A 

análise confirmou a formação do biodiesel, onde houve eficácia na reação de 

transesterificação, quando utilizado o álcool metanol juntamente com o catalisador 

básico, o hidróxido de potássio (KOH). 

O biodiesel produzido com metanol + ácido sulfúrico (H2SO4) e etanol + ácido 

sulfúrico (H2SO4) não apresentaram tanta eficiência na produção. Segundo apresenta a 

literatura de Kobor e Jorge (2005), a porcentagem de ácidos graxos majoritários presentes 

no óleo da semente do maracujá são: o linoleico (55-66%), o oleico (18-20%), o ácido 

palmítico (10-14%), e o esteárico (2-4%). Os diferentes tipos de biodiesel produzidos 

foram analisados através da cromatografia em fase gasosa, de modo a observar a 

conversão dos ácidos graxos em ésteres metílicos e etílicos, juntamente com os 

componentes presentes nos biodieseis provenientes do óleo extraído da semente do 

maracujá. 

A figura 3 e tabela 1 apresentam os cromatogramas obtidos a partir da reação de 

transesterificação do óleo extraído da semente do maracujá, a partir da rota metílica com 

catalisador básico KOH (hidróxido de potássio). As maiores amplitudes identificadas 

foram do ácido palmítico no intervalo de tempo de 25 a 26 minutos e do ácido oleico no 

período de 39 a 40 minutos, comprovando assim, que houve a conversão de 100% do óleo 

em biodiesel. 
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Figura 3: Cromatograma dos ésteres metílicos presentes no biodiesel do óleo de maracujá rota 

metílica catalisador básico KOH (hidróxido de potássio). 
 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

 

Tabela 1: Dados da Análise Cromatográfica do Biodiesel de Maracujá via Rota Metílica 

e Catalisador KOH 
 

Tempo de 

Retenção 

Ácidos Graxos Fórmula 

Molecular 

Ésteres 

Metílicos 

Fórmula 

molecular 

Área (%) 

25,526 Ácido hexadecanóico 
(Ácido palmítico) 

C16H32O2 Hexadecanoato 
de metila 

C17H34O2 12,79 

39,809 
Ácido hexadecanóico 

(Ácido palmítico) 

C16H32O2 Hexadecanoato 
de metila 

C17H34O2 64,06 

40,304 
Ácido 9- Octadecenóico 

(Ácido oleico) 

C18H34O2 9-Octadecenoato 
de metila 

C19H36O2 19,02 

40,585 
Ácido9Octadecenóico 

(Ácido oleico) 

C18H34O2 9-Octadecenoico 
de metila 

C19H36O2 0,72 

42,504 
Ácido octadecanóico 

(Ácido esteárico) 

C18H36O2 Octadecanóico 
de metila 

C19H38O2 3,41 

Fonte: Elaborado pelos autores (2019) 

 

Quando se trata do biodiesel do óleo da semente do maracujá via rota metílica 

com catalisador H2SO4 (ácido sulfúrico), foi observado a formação dos ácidos linoleico 

entre o tempo de 45 a 46 minutos e palmítico entre 25 a 26 minutos, demonstrando as 

maiores amplitudes na composição do biodiesel. Nesse procedimento não ocorreu a 

conversão completa do óleo, apresentando 73,13% de ácidos graxos em sua composição, 

demonstrando menor eficiência em relação a rota metílica com catalizador básico. 

O biodiesel do óleo da semente do maracujá via rota etílica com catalisador H2SO4 

(ácido sulfúrico), foi o que, dentre os demais biodieseis apresentados, constatou a menor 

conversão do óleo em biodiesel, apresentando apenas 68,65% de ésteres etílicos de ácidos 
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graxos formados. Os ácidos presentes com maiores concentrações foram os Ácidos 

linoleico durante o intervalo de tempo de 39 minutos e oleico durante o período de 45 

minutos. 

 

 
5 CONCIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados obtidos, é possível concluir que o processo em rota 

metílica com catálise básica (KOH) possui um rendimento mais favorável na conversão 

do óleo da semente de maracujá em biodiesel. Com as análises cromatográficas foi 

possível comprovar a maior eficiência deste biodiesel, tendo em vista que, todos os 

composto detectados foram identificados, enquanto o biodiesel rota metílica com 

catálise ácida (H2SO4) e o biodiesel rota etílica com catálise ácida (H2SO4) apenas 

73,3% e 68,65% respectivamente, dos compostos detectados foram identificados. Entre 

os quatro tipos de processos realizados, foi comprovado que a produção do biodiesel 

utilizando o óleo da semente de maracujá rota etílica com catálise básica (KOH) não 

obteve os resultados esperados, tendo em vista que o mesmo saponificou. Sendo assim, 

pode-se concluir que a semente do maracujá, levando em consideração o pouco 

desenvolvimento de pesquisas e o fato de ser uma oleaginosa nova no mercado de 

produção de biodiesel, apresenta rendimento razoável e maior necessidade de pesquisas 

para o aprimoramento de sua produção. 
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CARACTERIZAÇÃO DE DUAS ARGILAS DO NORDESTE 

BRASILEIRO POR DRX, FRX E CTC 

Dennis Rocha Fernandes; Fabio Garcia Penha 
 

IFRN – Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas 

RESUMO 

As argilas podem apresentar inúmeras aplicações na indústria e na área de novos 

materiais. Neste trabalho foi realizado a caracterização de duas argilas denominadas D01 

obtida na cidade de Nova Cruz – RN e D02 obtida na zona rural da cidade de Caiçara – PB. 

As amostras foram caracterizadas por difração de raios-x (DRX) , fluorescência de raios-x 

(FRX)  e determinação da capacidade de troca catiônica (CTC) por adsorção de azul de 

metileno. Os resultados indicam que a amostra D01 trata-se de uma argila esmectita com 

caulinita e quartzo e a amostra D02 uma caulinita com quartzo.   

PALAVRAS-CHAVE: argilas, caracterização, esmectitas.  

 

ABSTRACT 

Clays can have numerous applications in the industry and in the field of new materials. 

In this work was carried out the characterization of two clays called D01 obtained in the city 

of Nova Cruz - RN and D02 obtained in the rural area of the city of Caiçara – PB. The 

samples were characterized by X-ray diffraction (XRD), x-ray fluorescence (XRF) and 

determination of the cation exchange capacity (CEC) by adsorption of methylene blue. The 

results indicate that sample D01 is a smectite clay with kaolinite and quartz and sample D02 

is kaolinite with quartz. 

KEYWORDS: clays, characterization , smectite. 
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1 INTRODUÇÃO 

A argila é um mineral formado a partir da desintegração de rochas sedimentares, 

ela apresenta uma estrutura em duas folhas, sendo uma tetraédrica de silício e a outra 

octaédrica de alumínio. Esse tipo de mineral pode ser facilmente encontrado no Brasil já 

que grande parte do solo do país é composto por  essas argilas. 

As argilas representam materiais de grande interesse tecnológico com aplicações 

nas mais diversas áreas tais como na agricultura, na indústria de petróleo, papel, 

cosméticos, farmacêutica, metalúrgica, tinta, cerâmica entre outras conforme. [1] A 

ciência tem aumentado seu interesse nesse tipo de material pelas necessidades de 

utilizar produtos que não sejam prejudiciais ao meio ambiente e como as argilas são 

encontradas facilmente em todo o território nacional acaba se tornando uma ótima 

opção. 

A capacidade de troca catiônica (CTC), é o padrão que determina a capacidade 

que um solo tem em trocar cátions. [2] Os solos possuem partículas negativas em sua 

estrutura em especial as argilas, com isso cargas positivas como os cátions se atraem e 

acabam se ligando a essas partículas. A CTC refere-se a quantidade de cargas negativas 

que a argila possuí.  

O presente trabalho tem como objetivo caracterizar duas argilas do Nordeste 

através de difração de raios-x, fluorescência de raios-x e determinação da CTC 

(capacidade de troca catiônica). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Argila Esmectita  

Esmectitas são filossilicatos ou silicatos em camadas constituídas por duas 

folhas de tetraedros “ensanduichando” uma folha central de octaedros, unidas entre si 

por oxigênios comuns às mesmas, apresentando deste modo uma estrutura cristalina 

classificada como do tipo 2:1. [3] Esse grupo é um dos mais importantes das argilas 

encontradas no solo e sedimento. 

893 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

2.2 Argila Caulinita  

É o principal constituinte mineral da fração argila dos solos brasileiros e de 

clima tropical úmido, podendo ocorrer em outros climas também. A alta ocorrência. São 

argilas mais pobres em sílica que as vermiculitas e esmectitas, com uma camada 

tetraédrica unida a uma octaédrica: A caulinita não apresenta substituições isomórficas 

significativas o que faz com que a estrutura seja praticamente neutra. A capacidade de 

troca catiônica (CTC) é, portanto, baixa cerca de 3 a 15 mmo/100g, (Melo et al. ), A 

carga negativa nesta argila se localiza na superfície, bordas e arestas quebradas do 

mineral e está relacionada à dissociação dos grupos OH e, portanto dependente do pH 

da solução do meio. [4] 

2.3 Capacidade de Troca Catiônica  

 A capacidade de troca de cátions de uma argila, representa a quantidade total de 

cátions retidos a sua superfície, esses cátions que são mantidos na argila podem ser 

substituídos por outros cátions por isso são chamados de trocáveis. [2] 

3 METODOLOGIA 

A argila denominada D01 foi obtida na cidade de Nova Cruz-RN e a D02 obtida 

na zona rural da cidade de Caiçara – PB. Para conseguir o material sem resíduos, foi 

feito um processo de lavagem.  Primeiro diluiu-se todo o material em água para fazer 

um peneiramento para separar a argila de qualquer outro tipo de fragmentos.  O material 

diluído foi colocado em estufa para a secagem onde tivemos a evaporação da água e a 

obtenção da argila sólida limpa. Após a lavagem o material foi moído e peneirado. A 

argila foi caracterizada por difração de raios-x (DRX) em aparelho Bruker D2Phaser 

equipado com um detector Lynxeye e radiação de cobre (CuKα, λ=1,54Å) com um 

filtro de Ni, corrente de 10 mA, voltagem de 30kV, utilizando um detector Lynxeye. A 

argila também foi caracterizada por fluorescência de raios-x (FRX)  em um aparelho 

Bruker S2 Ranger utilizando radiação Pd or Ag anode Max. power 50 W, max. voltage 

50 kV, max. current 2 mA, XFlash® Silicon Drift Detector. As análises de DRX e FRX 

foram realizadas no LABPEMOL (Laboratório de Peneiras Moleculares) da UFRN.  

894 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

A CTC (Capacidade de Troca Catiônica) foi realizada pelo método da adsorção 

do azul de metileno: pesou-se 0,50 g da argila e em um béquer foi adicionado 300 ml de 

água destilada sob agitação magnética; o pH foi ajustado em 9,00 com adição da 

solução de Na2CO3 1M , e logo após ajustado a pH ácido com adição da solução de HCl 

1 M; após foi determinado o  volume de azul de metileno necessário para atingir o 

ponto de viragem. Adicionou-se 25 ml da solução de azul de metileno 0,01 M em uma 

bureta onde gotejou-se 2 ml da mesma na solução da argila ácida onde a mesma ficava 

sob agitação por 5 minutos e após era retirada uma alíquota gotejada em um papel filtro 

para a verificação da viragem. A ponto de viragem é encontrado a partir do ponto 

anterior em que se observa a auréola. O processo se repetiu até a obtenção do ponto de 

viragem da titulação. A CTC em mmol/100g é encontrada a partir da equação (1) :  

CTC = 
       

 
                                                    (1)  

Onde, V = volume gasto na titulação; C = concentração do azul de metileno, que 

foi de 0,01 M e m a massa de argila que foi de 0,50g. O resultado multiplicado por 1000 

nos informa a CTC em mmol/100g.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. RESULTADOS E  DISCUSSÃO  

 

4.1 Caracterização por difração de raios – X (DRX) 
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A Figura 1 mostra os difratogramas das argilas D01 em (a) e D02 em (b).   A 

argila analisada apresenta os minerais esmectita, caulinita e quartzo. A amostra D01 

pertence ao grupo das esmectitas, apresentando também caulinita e quartzo. A amostra 

D02 apresenta somente a argila caulinita e o quartzo como impureza.  

Figura 1: difratograma da argila: (a) D01 e (b) D02; E = esmectita; C = caulinita; Q = 

quartzo.  

 

    (a)  

 

        (b)  

         Fonte: Elaborado pelo autor 

  Argilas caulinitas aparecem na DRX em ângulos maiores entre 10º e 15º graus e 

apresentam picos menores, diferente das esmectitas que contem um ângulo menor e 

picos mais elevados. 

4.2 Fluorescência de raios – X (FRX) 
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A Tabela 1 apresenta a composição química das argilas. Algumas observações 

podem ser comentadas: a amostra D01 apresenta menores teores que Si e Al e maiores 

teores de cátions como Fe, Mg, Ca, Na e K devido as substituições isomórficas nas 

folhas T e O e também aos cátions de compensação de carga, comum nas argilas 

esmectitas.  Esta análise está em concordância com os resultados de DRX.  

Tabela 1: análise química por fluorescência de raios-x 

componente % amostra D01 % amostra D02 

SiO2 47,44 53,90 

Al2O3 22,82 33,61 

Fe2O3 17,45 6,00 

MgO 2,60 1,60 

CaO 2,43 0,35 

TiO2 2,32 0,85 

Na2O 2,20 - 

K2O 2,00 - 

 

 4.3 CTC 

A CTC foi calculada de acordo com a equação (1). O volume do corante 

necessário para o ponto de viragem para a amostra D01 foi de 47 ml ou 0,047 L e para a 

amostra D02 foi de 12 mL ou 0,012 L. A imagem da Figura 2 ilustra a metodologia 

usada para a observação do volume de corante necessário para saturação da argila.  O 

valor da CTC para a amostra D01 foi de 94 mmol/100g e para a amostra D02 de 24 
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mmol/100g. A amostra D01 apresenta uma maior CTC devido as substituições 

isomórficas característica das esmectitas.   

 

Figura 2: Análise do ponto de viragem para a determinação da CTC para a amostra 

D01. 

 

Fonte : Elaborado pelo autor 

  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pelas caracterizações realizadas de DRX, FRX e CTC, a argila D01 trata-se de 

uma argila esmectita com caulinita e quartzo e a amostra D02 trata-se de uma caulinita 

com quartzo. Estes resultados são importantes para o melhor aproveitamento das argilas 

da região de acordo com sua composição química e estrutural.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

Nos últimos anos o Brasil vem se destacando entre os grandes produtores de petróleo do 

mundo. No entanto, apesar do grande uso de fontes não renováveis, como o petróleo e gás 

natural, o Brasil vem buscando maneiras de diversificar a matriz energética, substituindo 

combustíveis fósseis, por combustíveis renováveis. Desse modo, o presente trabalho teve o 

intuito de avaliar um resíduo vegetal, o endocarpo da manga como fonte de matéria-prima 

para a produção de briquetes, o qual atuaria minimizando o uso de combustíveis fósseis que 

são prejudiciais para o meio ambiente. Os parâmetros avaliados foram: teor umidade, teor de 

cinzas e poder calorífico superior. O teor de umidade e teor de cinzas foi quantificado de 

acordo com o procedimento gravimétrico, já a análise do poder calorífico superior foi com 

base na norma da ASTM E711-87 (ASTM, 2004), em que foi utilizado um calorímetro digital 

para quantificar esse parâmetro. O resultado encontrado para a média do teor de umidade foi 

de 10,195%, o do teor de cinzas foi 1,730% e para o poder calorífico superior foi de 4076,482 

kcal/kg. Todos os valores obtidos se mostraram satisfatórios, mostrando que o endocarpo da 

manga possui grande potencial para a produção de briquetes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: endocarpo. manga. resíduo. briquetes. 

 

ABSTRACT 

In recent years Brazil has been standing out among the major oil producers in the world. 

However, despite the widespread use of nonrenewable sources such as oil and natural gas, 

Brazil has been looking for ways to diversify its energy matrix by replacing fossil fuels with 

renewable fuels. Thus, the present work aimed to evaluate a vegetable residue, the endocarp 

of mango as a source of raw material for the production of briquettes, which would minimize 

the use of fossil fuels that are harmful to the environment. The parameters evaluated were: 

moisture content, ash content and higher calorific value. The moisture content and ash content 

were quantified according to the gravimetric procedure, while the analysis of the upper 

calorific value was based on the ASTM E711-87 standard (ASTM, 2004), where a digital 

calorimeter was used to quantify this. parameter. The result found for the average moisture 
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content was 10.195%, the ash content was 1.730% and the higher calorific value was 

4076.482 kcal / kg. All values obtained were satisfactory, showing that the sleeve endocarp 

has great potential for the production of briquettes. 

 

KEYWORDS: endocarp. mango. residue. briquettes. 

1 INTRODUÇÃO 

O investimento em biocombustíveis reafirma o compromisso da sociedade com o 

desenvolvimento associado à responsabilidade socioambiental. Um dos diversos problemas 

enfrentados com o uso de combustíveis não renováveis é a exploração florestal – que ocorre 

principalmente com a finalidade de produzir combustíveis para o consumo da população 

(TAVARES, 2014). 

 Nesse sentido, como o uso de florestas e vegetações têm gerado preocupações nos 

últimos anos, bem como o uso da lenha e do carvão vegetal, a utilização de briquetes tem 

atuado como alternativa para a solução dessa problemática. Em função da biomassa, os 

briquetes podem ser produzidos a partir de vários tipos de resíduos orgânicos, tendo assim seu 

desempenho energético medido de acordo com as propriedades de cada matéria-prima 

utilizada.  

O presente trabalho utilizou como fonte de estudo o endocarpo da manga, tendo em 

vista a alta produção da fruta no Nordeste e ainda a solução para proporcionar o descarte 

adequado desse resíduo. O mesmo foi caracterizado e avaliado enquanto matéria-prima para a 

produção de briquetes. Os parâmetros analisados no presente estudo foram o teor de cinzas, o 

teor de umidade e o poder calorífico superior. 

Diante das questões apresentadas, baseado na perspectiva ambiental, econômica e 

social, optar pelo aproveitamento de um subproduto gerado pela agroindústria para produção 

de briquetes – o endocarpo da manga – se torna bastante significante, já que em sua maioria, o 

mesmo não possui finalidade, sendo destinado de maneira incorreta ao meio ambiente, o que é 

fortemente comum no Brasil, uma vez que a população não possui um grande acesso à 

educação ambiental para descartar corretamente os resíduos gerados por ela. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A preocupação em torno do aquecimento global tornou-se um assunto constante na 

agenda política, sobretudo nas últimas duas décadas. Os primeiros esforços coletivos 

resultaram no Protocolo de Quioto, em 1997, cujo objetivo era a redução das emissões de 

gases do efeito estufa. (VIEGAS; RAMOS; FERNANDES, 2018). Nesse sentido, uma vez 

que as fontes não renováveis de energia contribuem com a problemática, os biocombustíveis 

surgem como uma alternativa, esses, que são menos poluentes e produzidos a partir de fontes 

renováveis. Um exemplo de biocombustíveis são os briquetes ou “lenha ecológica”. 

De acordo com Padilla et al. (2016), os briquetes podem ser caracterizados como 

combustíveis sólidos que são provenientes de biomassa residual para a produção de energia. 

Estes resíduos podem ser compactados, podendo apresentar uma redução de volume de cinco 

a dez vezes, dependendo do tipo de matéria-prima, gerando materiais de maior densidade e 

durabilidade se comparado com outros combustíveis sólidos. 

A qualidade e as características físico-químicas dos briquetes estão diretamente 

relacionadas com a biomassa utilizada. Muitas são as matérias-primas que podem ser 

utilizadas no processo de produção de briquetes, como é o exemplo do endocarpo da manga 

(Mangifera indica L.), o qual é um resíduo proveniente do processamento de seu caroço, 

correspondendo de 15 a 20% de acordo com Coelho, Viana e Azevêdo (2014).  

É importante destacar que a manga é amplamente comercializada no Brasil, sobretudo 

no Nordeste, consequentemente temos um grande descarte do endocarpo dessa fruta, visto que 

gera um rejeito que em sua maioria não possui finalidade. No entanto, a partir de uma 

avaliação o mesmo pode ser aproveitado na produção de briquetes se suas características 

físico-químicas tiver potencial para isso. 

Existem algumas propriedades que devem ser analisadas na biomassa para a produção 

de briquetes, uma vez que essas estão diretamente relacionadas à qualidade da “lenha 

ecológica”. No presente trabalho, os aspectos estudados foram o teor de cinzas, o qual está 

relacionado aos materiais minerais da matéria-prima; o teor de umidade, que corresponde à 

água presente na biomassa; e o poder calorífico superior, que diz respeito à energia liberada 

na forma de calor durante o processo de combustão completa da massa do combustível. 
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É importante destacar que uma forma de fomentar o uso de resíduos na matriz 

energética do país é por meio da compactação dos mesmos para a produção de briquetes, o 

que entra como uma alternativa sustentável, tendo em vista que se obtém um material 

altamente energético – com alto poder calorífico – para a geração de energia térmica. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Origem e preparação da matéria-prima 

 

A coleta dos caroços de manga foi realizada no IFRN-Campus Apodi e no município 

de Campo Grande-RN. Na Fazenda Escola do Campus Apodi ocorre à retirada da amêndoa 

dos caroços de manga para a plantação de mudas, no entanto, o endocarpo acaba sendo 

descartado no lixo, não possuindo nenhuma finalidade no mencionado local. 

Deste modo, o presente estudo objetivou aproveitar esse endocarpo para a produção de 

briquetes, todavia foi feita inicialmente a avaliação de seu potencial para saber se a biomassa 

possui viabilidade econômica e técnica para a produção da “lenha ecológica”. A matéria-

prima foi preparada passando pelas seguintes etapas: secagem, retirada da amêndoa e 

trituração, como mostra o fluxograma 01.  

 

Fluxograma 01 – Etapas do preparo da matéria-prima

 

 

O processo de secagem aplicado aos caroços de manga ocorreu de forma natural, 

conforme propõe (PIMENTA et al., 2015). A matéria-prima ficou exposta à temperatura 

ambiente (cerca de 35°C) por duas semanas em um ambiente arejado.  

Caroço da 
manga in 

natura 
Secagem 

Caroço da 
manga 
seco 

Retirada 
da 

amêndoa 
Endocarpo  Trituração 

Bagaço do 
endocarpo 
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A retirada da amêndoa correu manualmente, com o auxílio de uma tesoura de poda. A 

amêndoa foi destinada a plantação de mudas na Fazenda Escola do IFRN– Campus Apodi e o 

endocarpo seguiu para a etapa de trituração. 

A técnica executada no processo de moagem foi condizente a utilizada por (DIAS et 

al., 2012). A trituração foi realizada por uma forrageira do tipo Trapp de 1,5 CV de potência, 

na casa da ração localizada no IFRN– Campus Apodi.  

3.2 Caracterização do endocarpo da manga 

 

Para realizar a caracterização e avaliação do potencial do endocarpo da manga para a 

produção de briquetes, foram feitos os ensaios para o teor de umidade, teor de cinzas e poder 

calorífico superior. 

3.2.1 Teor de umidade 

 

A análise do teor de umidade foi dividida em duas etapas: A primeira para o caroço da 

manga in natura e endocarpo seco e a segunda para o bagaço do endocarpo da manga. 

 

 Caroço da manga in natura e endocarpo seco 

 

Foi realizado o ensaio, primeiramente, com o caroço da manga in natura e em seguida 

com o endocarpo seco. A técnica utilizada foi à gravimetria. As amostras foram pesadas em 

uma placa de petri, e logo após foram levadas para à estufa a uma temperatura de 

aproximadamente 125 °C. Ficaram na estufa por 1 (uma) hora, em seguida, foram retiradas e 

levadas para um dessecador onde ficaram por mais 30 minutos, para posterior pesagem. O 

procedimento se repetiu até que o peso das amostras se mantivesse constante. A figura 02 

retrata as amostras utilizadas no ensaio gravimétrico.  
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   Figura 02 – Biomassa: (a) caroço da manga in natura; (b) endocarpo seco  

                                    

                                 (a)                                                  (b) 

                                                     Fonte: arquivo pessoal                                            

 

 Bagaço do endocarpo da manga  

 

As amostras foram colocadas em um cadinho para a pesagem de suas respectivas 

massas, cerca de 5 g, em seguida foram levadas para à estufa a uma temperatura próxima dos 

125 °C. As amostras eram retiradas a cada 30 minutos e levadas para o dessecador por cerca 

de 15 minutos, para posterior pesagem. A operação foi realizada até que o peso das amostras 

se mantivesse invariável. O procedimento foi realizado em triplicata para maior consistência 

dos dados.  

3.2.2 Teor de cinzas 

 

Para o teor de cinzas foi utilizada uma mufla a uma temperatura em volta de 900 °C 

por cerca de 3 horas. Inicialmente foi pesada uma massa de aproximadamente 5 g em um 

cadinho, e logo após, o mesmo foi levada para a mufla. Após exceder o tempo mencionado, a 

mufla foi desligada e esperou-se até que fosse possível retirar a amostra. Após a retirada da 

mesma, a amostra foi levada para um dessecador, até que finalmente, foi pesado. O valor 

encontrado para o teor de cinzas foi por diferença de pesagem. O procedimento foi realizado 

em triplicata para maior consistência dos valores. 
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3.2.3 Poder calorífico superior 

 

O poder calorífico superior foi quantificado por meio da norma da ASTM E711-87 

(ASTM, 2004), os ensaios foram realizados no calorímetro digital IKA C200. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A biomassa em estudo foi avaliada de acordo com os parâmetros de teor de umidade, 

teor de cinzas e poder calorifico superior. 

4.1 Teor de umidade 

 

 Matéria-prima in natura e endocarpo seco 

 

De acordo com Amorim et al. (2015), conhecer o teor de umidade é essencial para à 

utilização do combustível sólido na geração de energia, pois quanto menor esse teor, melhor 

será sua capacidade na geração de calor. Materiais com alto percentual de umidade são 

indesejados, pois a energia gasta para retirar a água dos mesmos pode chegar a ser superior a 

energia liberada na forma de calor.  

Foi realizado o ensaio para a matéria-prima in natura no intuito de analisar qual era o 

percentual de água contido na biomassa inicialmente, para corrigi-lo e deixá-lo na faixa ideal, 

pois um alto teor de umidade interfere significativamente no processo de queima, 

proporcionando uma combustão não tão satisfatória. Os resultados obtidos para a matéria-

prima in natura e para o endocarpo depois do processo de secagem estão expostos na tabela 

01.  

 

Tabela 01 – Teor de umidade da matéria-prima in natura e do endocarpo da manga seco 

Ensaio Teor de umidade 

 (%) 

Matéria-prima in natura 27,84 

Endocarpo da manga seco 10 
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O teor de umidade para a matéria-prima in natura foi de 27,84%, muito alto se 

comparado com o da literatura, o qual deve estar dentro da faixa de 5 a 10%, de acordo com 

(DIAS et. al., 2012). Deste modo, o processo de secagem da amostra foi realizado para retirar 

o excesso da quantidade de água, adequando a biomassa à faixa proposta.  

 

 Bagaço do endocarpo da manga 

 

Na tabela 02 estão representados os valores para o teor de umidade do bagaço do 

endocarpo da manga, com base nas amostras utilizadas.  

  

            Tabela 02 – Teor de umidade do bagaço do endocarpo da manga 

Ensaio Teor de umidade 

 (%) 

Amostra 01 10,210 

Amostra 02 10,180 

Média das amostras 10,195 

 

Padilla et al. (2016) defende que são preferidas biomassas para briquetagem com teor 

de umidade entre 10 e 15%, nesse sentido, os valores apresentados pelas amostras mostraram-

se atrativos, uma vez que se adequam a essa faixa. 

4.2 Teor de cinzas 

 

Conforme Soares et al. (2015) e Souza (2014), às cinzas presentes na biomassa são 

consideradas como incombustíveis ou como fração inerte da amostra e podem efetivamente 

reduzir o poder calorífico, deste modo, um alto percentual desse parâmetro não é interessante 

para o processo. Além disso, um índice elevado pode gerar maiores custos com o transporte, 

considerando que será necessária à retirada desses resíduos dos fornos e/ou caldeiras. A tabela 
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03 apresenta os valores para o teor de cinzas presente na biomassa estudada, bem como a 

média entre eles. 

 

             Tabela 03 – Teor de cinzas do bagaço do endocarpo da manga 

Ensaio Teor de cinzas (%) 

Amostra 01 1,730 

Amostra 02 1,730 

Média das amostras 1,730 

 

De acordo com Oshiro (2016), um bom combustível sólido deve ter um conteúdo de 

teor de cinzas inferior a 3%. Nesse sentido, as amostras apresentaram valores de teor de 

cinzas adequados – mostrando que possuem perfis para matéria-prima de combustíveis 

sólidos, no caso, perfil para a produção de briquetes – quando o parâmetro analisado foi o teor 

de cinzas. É importante salientar que à cinza residual é indesejável, portanto quanto menor o 

teor de cinzas, melhor é a qualidade do combustível. 

4.3 Poder calorífico superior 

 

As biomassas vegetais necessitam ter determinadas características que as tornem aptas 

para a geração de energia. O poder calorífico superior, sem dúvida, faz parte dessas 

propriedades, tendo em vista que se trata do parâmetro responsável por avaliar a viabilidade 

do uso de uma biomassa para geração de energia, sobretudo, a energia térmica (TAVARES; 

SANTOS, 2013). Os valores das amostras para esse parâmetro estão descritos na tabela 04, 

bem como a média entre eles. 

 

    Tabela 04 – Poder calorífico superior do bagaço do endocarpo da manga 

Amostra Poder calorífico superior 

(kcal/kg) 

01 4075,526 

02 4077,438 
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Média 4076,482 

 

Estudos dirigidos por Ponte (2017) mostram valores médios do poder calorífico 

superior de 4063,098 kcal/kg para poda de mangueira e 4086,999 kcal/kg quando se misturou 

cana: cajueiro: mangueira (60%: 20%: 20%). Como pode ser visto os valores encontrados 

para o poder calorífico superior no presente trabalho estão dentro da faixa encontrada pelo 

mencionado autor.  

O poder calorífico superior é um dos mais importantes quando a questão é o uso de 

energia química, uma vez que determina a quantidade de energia liberada por quaisquer que 

sejam as matérias-primas ou fontes energéticas. Desta forma, quando maior for o valor para 

essa propriedade, maior será a eficácia. O resultado encontrado se mostrou satisfatório, visto 

que foi acima de 4000 kcal/kg, estando na ordem de grandeza normalmente aceita na 

literatura.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do presente estudo e das análises dos dados, tornou-se perceptível que o 

endocarpo da manga possui alto potencial para o uso de biomassa energética, uma vez que os 

resultados obtidos se mostraram satisfatórios. Principalmente, pelo fato dos parâmetros 

analisados estarem de acordo com a normalidade, levando em consideração que o objetivo do 

presente trabalho era conhecer o potencial do endocarpo da manga para a produção de um 

combustível sólido sustentável de queima, os briquetes.  

Outra questão importante, é que o endocarpo da manga trata-se de um resíduo, que 

tem pouca utilidade no Brasil, e possivelmente, seria sujeitado ao montante já existente no 

país. Contudo, através da compactação, o mesmo pode ser transformado e aproveitado em 

setores que utilizam à lenha e o carvão vegetal para produção de energia. Como se sabe, a 

geração de restolho no Brasil ainda é um problema, nessa perspectiva, o aproveitamento deste 

em processos, como por exemplo, na sua transformação para biocombustíveis surge como 

alternativa para solução dessa problemática. 
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CONVENCIONAL E IN SITU DO ÓLEO DE ALGAROBA (Prosopis 

juliflora) 
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Lucas Patrícius De Medeiros Leite4; Marcionila de Oliveira Ferreira5. 
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ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da terra). 

RESUMO 

O presente artigo impõe-se sob uma explanação comparativa entre dois métodos distintos de 

transesterificação para a produção de biodiesel a partir de sementes de Algaroba (Prosopis 

juliflora): a transesterificação convencional e a in situ. De acordo com os resultados, constatou-

se por cromatografia gasosa que o biodiesel proveniente do óleo da semente de algaroba 

apresentou um teor de ésteres metílicos de 93,39%, realçando um resultado favorável na reação 

de transesterificação por rota convencional. A rota in situ, apesar de ser tradicionalmente 

apontada como uma rota de grande eficiência mostrou-se como um procedimento problemático 

e improdutivo quando realizado com as sementes de algaroba e com catalisadores homogêneos, 

pois existiu a formação de emulsões no intervalo de tempo posterior à transesterificação in situ, 

influenciando na separação das fases do biodiesel, que foi praticamente inexistente, bem como 

no processo de lavagem, que apesar de feito corretamente, não apresentou quaisquer melhorias 

no resultado. Sendo assim, mediante os parâmetros, matérias-primas e condições laboratoriais, 

a alternativa de transesterificação convencional continua a ser a que proporciona um melhor 

aproveitamento na produção de biodiesel, mas especificamente com as sementes de algaroba. 

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel. Biocombustível. Algaroba. Transesterificação. Ácido 

oleico. 

ABSTRACT 

The present article is based on a comparative explanation between two different methods of 

transesterification for the production of biodiesel from seeds of Algaroba (Prosopis juliflora): 

conventional and in situ transesterification. According to the results, it was verified by gas 

chromatography that the biodiesel from the oil of the algaroba seed had a content of methyl 

esters of 93.39%, emphasizing a favorable result in the reaction of transesterification by 

conventional route. The in situ route, although traditionally referred to as a highly efficient 

route, proved to be a problematic and unproductive procedure when carried out with the 

algaroba seeds and with homogeneous catalysts, since there was the formation of emulsions in 

the time interval after the transesterification in situ, influencing the separation of phases of 

biodiesel, which was practically non-existent, as well as in the washing process, which, 

912 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

although done correctly, did not show any improvement in the result. Thus, through the 

parameters, raw materials and laboratory conditions, the conventional transesterification 

alternative continues to be the one that provides a better use in the production of biodiesel, but 

specifically with the seeds of algaroba. 

KEYWORDS: Biodiesel. Biofuel. Algaroba. Transesterification. Oleic acid. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de biocombustíveis em misturas com combustíveis fósseis (derivados de 

petróleo), também pode promover queimas mais limpas e isentas de grandes índices de emissão 

de gases do efeito estufa, apresentando menores quantidades de CO e outras partículas. Os 

principais representantes da gama dos biocombustíveis são o biodiesel, etanol, bioetanol e 

biogás, alvos de diversas pesquisas em prol do desenvolvimento da aptidão química desses 

compostos na aplicação em motores à combustão interna, assim como também para a produção 

de energia. Nesse sentido, o biodiesel enquanto biocombustível é uma fonte energética que 

corresponde a uma alternativa ao óleo diesel de petróleo por ser renovável e biodegradável 

(COSTA NETO et al., 2000).  

Dentre inúmeras culturas de oleaginosas disponíveis em território nacional, a 

algarobeira (Prosopis juliflora), mais popularmente conhecida como Algaroba, é uma espécie 

vegetal da família Leguminosae e originária do deserto de Piura no Peru e que foi introduzida 

no bioma Caatinga do sertão nordestino do Brasil, onde adquiriu a capacidade de adaptar-se de 

maneira bastante proeminente. A vagem da algarobeira apresenta uma alta concentração de 

açúcares (carboidratos) e proteínas, sendo os frutos importantes fontes de matéria orgânica. A 

doce polpa do conteúdo das vagens e as sementes concentram, aproximadamente, cerca de 34-

39% de proteínas e 7-8% de óleos (RIBASKI, et. Al., 2009). Assim, a oleaginosa apresenta 

condições propícias para manejo em favor da produção de combustíveis renováveis, levando 

em conta o seu potencial energético a partir do óleo embutido em sua biomassa, analogamente 

a outras culturas existentes. Com tudo o presente trabalho, tem como objetivo a comparação e 

a produção de biodiesel a partir do óleo da Algaroba (Prosopis juliflora), por duas rotas de 

produção, através da transesterificação convencional e in situ. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Transesterificações 

2.1.1. Transesterificação Convencional 

A sistemática química diretamente voltada para a obtenção de biodiesel através da 

reação entre óleos vegetais com álcoois de cadeia curta é a transesterificação, também chamada 

de alcoólise. A existência de outros procedimentos para a obtenção de biodiesel é certa, 

entretanto, a transesterificação é o método mais comumente utilizado para esse fim, tendo em 

vista sua eficiência mediante à comparação com outros procedimentos. O processo consiste na 

produção de ésteres a partir da transformação de triacilglicerídeos obtidos a partir de óleos 

vegetais ou gorduras animais com um tipo de álcool, principalmente o etanol e o metanol, que 

são os mais utilizados devido às suas vantagens físico-químicas e econômicas. Durante o 

procedimento de transesterificação há também a formação de um subproduto denominado 

glicerina (MEHER, et al., 2006). 

De acordo com Dabdoub, Bronzel e Rampin (2009), a reação transesterificação é o 

processo que abrange a transformação de um éster de ácido carboxílico em outro por intermédio 

da troca do grupo RO- presente no éster original por um outro éster semelhante oriundo de um 

álcool. Para isso, a reação acontece na presença ou não de um catalisador. No término da reação, 

acontece a obtenção de glicerina como subproduto e mono-alquil ésteres, ou propriamente o 

biodiesel, como produto final.   

2.1.2. Transesterificação In Situ 

Na transesterificação in situ e o processo que descarta a etapa de extração do óleo das 

sementes e promove a reação direta da transesterificação no conteúdo lipídico embutido na 

matéria vegetal, sem a utilização de óleos purificados com álcool e catalisador para a produção 

de ésteres de alquila dos ácidos graxos (SAMUEL; DAIRO, 2012; GAMA; GIL; LACHTER, 

2010). De maneira análoga à transesterificação convencional, a sistemática da reação in situ é 

a mesma, embora de forma direta: 

Como demonstrando experimentalmente por Gama, Gil e Lachter (2010), sementes de 

girassol submetidas ao processo de transesterificação in situ via catálise homogênea e 
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heterogênea, a 5% de K2CO3 e KOH e a 5% m/m de catalisador K2CO3/γ -Al2O3, 

respectivamente, obtiveram um teor de 100% de ésteres de ácidos graxos sob uma razão molar 

óleo/metanol de 1:120. As amostras de biodiesel produzidas enquadraram-se dentro dos 

parâmetros de limite de álcool e glicerol definidos pela ANP. Resultados semelhantes foram 

constatados por Qian et al. (2008) ao introduzir a biomassa vegetal de sementes de algodão à 

transesterificação in situ, obtendo um rendimento de cerca de 98% sob variáveis definidas pela 

razão molar dos reagentes, tempo e temperatura da reação, concentração de NaOH, teor de 

umidade e tamanho das partículas. 

A utilização do método in situ pode trazer potenciais benefícios. Por isso, o processo 

tradicional de transesterificação ainda vigente é estudado em busca de seu aprimoramento. A 

rota direta de contato do solvente com as sementes oleaginosas corrobora para uma redução de 

custos e despesas relacionadas à limpeza ou purificação do óleo, minimizando, sobretudo, 

materiais e tempo. A partir de experimentos concernentes à produção de biodiesel a partir de 

algas, Ma (2012) constatou que o método in situ de transesterificação é 20,5% mais eficiente 

que o método convencional, denominado “two-step” devido a necessidade de extração e 

posterior conversão do óleo em biodiesel.  

3 METODOLOGIA 

3.1. Extração da Semente e do óleo 

As vagens para os experimentos foram coletadas nas proximidades das cidades de 

Caraúbas, Felipe Guerra e Natal, no Rio Grande do Norte. Após a coleta, foi necessário coloca-

las regularmente ao sol para exaurir a umidade das vagens e facilitar a retirada das sementes 

devido à matéria vegetal seca. Em seguida, a extração ocorreu manualmente com diferentes 

equipamentos: facas, pinças e martelos.   

Primeiramente, para extrair o óleo das sementes de algaroba foi necessário promover a 

trituração destas por meio de diferentes equipamentos: o moinho de facas, liquidificadores 

(comum e industrial) e um mixer. Em seguida, as sementes trituradas foram acondicionadas a 

pacotes com diferentes tamanhos e quantidades, variando em, aproximadamente 20g e 50g. 

Esses pacotes foram transferidos para o Soxleht onde foram submetidos à extração por cerca de 

4 horas, em que se utilizou 300mL de hexano. A temperatura do processo girou em torno de 
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70ºC, correspondente a aproximadamente o ponto de ebulição do solvente. Após a obtenção do 

óleo, a mistura hexano-óleo foi colocada sob a ação de um rota-evaporador para separá-los e 

recuperar o solvente. Para separar melhor o solvente do óleo, a mistura foi ainda submetida por 

um período de uma hora ao banho-maria.  

3.2. Transesterificação convencional 

Na transesterificação foi feita em meio homogêneo com razão molar (1:6), utilizando-

se 2g de metanol e hidróxido de sódio (NaOH) como catalisador, com valor de cerca 0,03g. 

Para o uso de tais quantidades na reação foram feitos cálculos a partir da composição do óleo 

de Figueiredo (1980). Após saber os valores a serem usados, preparou-se o metóxido de sódio 

em um Becker, agitando até a dissolução do NaOH. Em seguida colocou-se o metóxido de sódio 

no óleo de Algaroba em balão de fundo redondo 250ml, o qual foi posicionado na placa de 

aquecimento com agitação magnética, deixando por uma hora a 40ºC para ocorrer a reação de 

transesterificação.  

Durante o processo, a temperatura era constantemente monitorada com termômetro, 

fazendo os devidos ajustes quando fosse necessário. Após a conclusão da reação, transferiu-se 

o composto para um funil de decantação com a finalidade de separar a glicerina do biodiesel. 

A decantação ocorreu por cerca de 24 horas, e a partir disto, ocorreu o recolhimento da fase 

mais densa e escura (glicerina) acumulada no fundo. Em seguida, realizou-se a lavagem com 

água morna aquecida a 80ºC para retirar os resíduos que ainda poderiam estar nele. Por fim, foi 

levada a estufa por cerca de 2 horas para retirar outras impurezas que poderiam ter restado.  

3.1. Transesterificação in situ 

A rota da transesterificação in situ, por consistir na transesterificação direta de sementes 

como fonte triacilgliceróis, elimina as etapas de extração do óleo e sua purificação (GAMA; 

GIL; LACHTER, 2010). Nesse sentido, a necessidade de um maior tempo de reação é 

conveniente, muito embora, por tratar-se de uma comparação com a transesterificação por via 

convencional, o período pelo qual as sementes foram submetidas a esse processo foi de também 

1 hora. O mesmo acontece com a temperatura e catalisador: as reações de transesterificação in 

situ aconteceram sob 40ºC e com o uso de hidróxido de sódio (NaOH) como catalisador. O 
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exame comparativo entre os dois procedimentos exige uma adequação entre os parâmetros das 

duas reações para proporcionar uma análise de eficiência entre ambas.  

Para o método in situ, as sementes necessitaram passar por um processo de trituração 

que ocorreu por meio de um moinho de facas. Foram trituradas 304,985 gramas de sementes, 

e, a partir desta quantidade, a transesterificação foi realizada utilizando 3g de sementes e com 

uma razão molar de 1:90 de óleo/álcool, mas utilizaram-se razões diferentes de catalisador. Para 

isso, foram preparados dois sistemas com hidróxido de sódio em razões mássicas de 1% e 5% 

em relação à massa das sementes para verificar a eficiência da transesterificação sob diferentes 

influências catalíticas. Foram utilizados 3 g de sementes trituradas e 30 g de metanol por reação, 

variando, a cada uma, a quantidade de NaOH, 0,03 g e 0,15 g, 1% e 5%, respectivamente. 

Utilizou-se uma quantidade de 6g de sementes trituradas, que foram divididas 

igualmente em dois balões de fundo redondo de capacidade para 250mL. Em seguida, 

adicionou-se 20g de metanol em cada recipiente, que foram acoplados em condensadores de 

refluxo e submetidos à agitação e aquecimento a uma temperatura de 40ºC em um equipamento 

de agitação magnética. Passados 5 minutos, foram adicionadas em balões diferentes as 

quantidades de 0,03 e 0,15g, previamente diluídas em 10g de metanol cada. O hidróxido de 

sódio utilizado estava na forma de pastilhas, e, por isso, a diluição foi realizada. Para este 

procedimento, cada quantidade de catalisador foi diluída em 10g do metanol em um béquer de 

50mL com o auxílio de uma espátula para separar em partículas cada vez menores o hidróxido 

de sódio.  

A reação em ambos os sistemas foi cronometrada em 1 hora. Após esse período de 

tempo, foram coletados e transferidos os conteúdos de cada balão para dois funis de separação, 

por onde ficaram por 12 horas em suportes para sofrerem decantação e separação de fases. 

Passado o tempo dessa etapa, a glicerina, aderida a resíduos de semente, foi descartada dos dois 

recipientes e colocadas em béqueres distintos. Ambos os produtos da reação de 

transesterificação obtidos na experiência precisaram ser submetidos à lavagem com água 

aquecida a 50ºC. Para isso, foi utilizada uma pipeta descartável de 3mL de capacidade para 

adicionar a água lenta e gradualmente. 
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Após a realização da reação pelo método in situ, houve-se a necessidade de recolher o 

pó misturado ao produto, a fim de possibilitar analises e sua lavagem. O processo usado para 

essa separação foi a filtração a vácuo, cuja diferença da comum é a não presença de ar e sua 

rapidez. Nesta operação, montou-se um sistema simples com uma bomba ligada ao kitassato 

250 ml com um funil de decantação de porcelana e um papel filtro sobre o funil. Desta forma, 

retirou-se grande parte do pó residual do biodiesel. Depois, para retirar completamente o pouco 

de pó restante, levou-se para centrifugação por 5 min em tubos de ensaio. Desta forma, obteve-

se um biodiesel bastante límpido e possibilitou sua lavagem.  

3.2. Cromatografia gasosa 

As análises cromatográficas foram realizadas utilizando-se cromatógrafo gasoso da 

marca Shimadzu, modelo QP2010SE plus, empregando-se coluna capilar SH-Rtx-5 (Crossbond 

5% diphenyl / 95% dimethyl polysiloxane) com 30cm de comprimento, 0,25 mm de diâmetro 

interno e 0,1 mm de espessura do filme da fase fixa; as temperaturas do injetor e do detector 

foram de 330 e 350 ° C, respectivamente; condições da coluna 60 °C para 80 °C a 5 °C min -1, 

permanecendo por 3 minutos; então de 80 °C min -1 até 250 °C a 30 °C min -1 permanecendo 

nesta temperatura por 10 minutos, usando He como gás de arraste com vazão de 1,0 mL min -

1. A análise com o detector de massa foi de modo scan com tempo de análise em 24.5mL/min. 

O registro dos espectros de massa foi na faixa de 35 a 500 Daltons por impacto de elétrons 

(EMIE) com energia de ionização de 70 V (voltagem de 1,5 KV), analisador do tipo quadrupolo 

e fonte de íons de 240 °C. 

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Transesterificação convencional 

A análise cromatográfica abaixo aponta a formação de biodiesel na amostra a partir da 

presença de ésteres metílicos em sua composição, demonstrada graficamente na figura 1. 

O teor destes ésteres metílicos na amostra avaliada corresponde a 93,29%. Dentre eles, 

os ácidos majoritários são ácido oleico (38,98%) e ácido palmítico (15,21%). A figura 2 

apresenta no cromatograma referente ao ácido oleico presente na amostra analisada. 

 

918 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Figura 1 – Cromatografia da amostra de Biodiesel de Algaroba produzido por meio de 

transesterificação convecional 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Cromatograma do ácido oleico 

 

 

 

 

A figura acima apresenta a probabilidade de 92% da formação ácido oleico no biodiesel 

e sua representação molecular, sendo este o ácido majoritário. Já em referência ao ácido 

palmítico, o cromatograma é apresentado na figura 3. 

Figura 3 – Cromatograma do ácido palmítico presente na amostra avaliada. 

 

 

 

 

A figura 3 mostra a probabilidade de 95% de ter sido formado ácido palmítico, 

juntamente à sua formula estrutural. Conforme os resultados da cromatografia, os ácidos 

majoritários correspondem aos principais compostos apresentados no óleo da Algaroba.  

4.2. Transesterificação in situ 

No biodiesel obtido pelo método da in situ, observou-se que não houve a separação de 

fases e, após a lavagem do produto formado, ocorreu a formação de uma emulsão, resultando 

Fonte: próprio autor (2018) 

 

Fonte: próprio autor (2018) 

 

Fonte: próprio autor (2018) 
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em uma mistura de compostos de cor amarela turva. Na primeira transesterificação in situ, a 

causa do problema pode estar relacionada aos resíduos de pó presentes que impossibilitaram a 

plena separação das fases e as lavagens. Todavia, ao repetir a reação, extraiu-se previamente e 

por completo o pó com a filtração a vácuo, além do auxílio da centrífuga e com novas lavagens. 

Apesar de tais cuidados, novamente formou-se uma emulsão.  

Segundo Gama et al. (2010), apesar da maioria dos catalisadores na reação in situ serem 

homogêneos e esses serem eficientes, podem também apresentar a possibilidade de formar tais 

emulsões. Desta forma, há a dificuldade no processo de separação e purificação do produto por 

influência da natureza do catalisador e também pelos resquícios, ainda que diminutos, de certas 

impurezas e resíduos da semente. Portanto, uma alternativa para realizar a transesterificação in 

situ de forma a minimizar adversidades relacionadas à dificuldade na separação das fases e das 

lavagens por causa de emulsões seria o uso de catalisadores heterogêneos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados da cromatografia do biocombustível produzido mediante a rota 

convencional de transesterificação constatou a presença de biodiesel com teor de ésteres 

metílicos de 93,39%. Comprovando, assim como aponta a literatura, a possibilidade de utilizar 

a algaroba como fonte de combustível sustentável. Em contrapartida, a rota in situ na produção 

de biodiesel a partir da algaroba demonstrou-se insatisfatória nas condições experimentadas. 

Isto pelo fato de que após ocorrer a obtenção de biodiesel existiram dificuldades em executar 

sua lavagem por conta da formação de uma emulsão. Por esta etapa ser essencial 

industrialmente para purificar o biodiesel, tal eventualidade levaria à impossibilidade de utilizá-

lo comercialmente.  

Todavia, a possibilidade de êxito da transesterificação in situ do biodiesel de algaroba 

não foi descartada, pois apesar da dificuldade durante a purificação da amostra, o teste dessa 

rota em meio heterogêneo pode sanar o problema em futuros trabalhos. 

 

920 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

REFERÊNCIAS 

COSTA NETO, Pedro R. et al. Produção de biocombustível alternativo ao óleo diesel através 

da transesterificação de óleo de soja usado em frituras. Química Nova, São Paulo, v. 23, n. 4, 

p.531-537, ago. 2000. 

DABDOUB, Miguel J.; BRONZEL, João L.; RAMPIN, Márcia A.. Biodiesel: visão crítica do 

status atual e perspectivas na academia e na indústria. Química Nova, São Paulo, v. 32, n. 3, 

p.776-792, abr. 2009. 

GAMA, P. E.; GIL, R. A. S. S.; LACHTER, Elizabeth Roditi. Produção de biodiesel através 

de transesterificação in situ de sementes de girassol via catálise homogênea e heterogênea. 

Quím. Nova, São Paulo, v. 33, n. 9, p. 1859-1862, 2010.    

GAMA, Paola Ervatti; GIL, Rosane Aguiar da Silva San; RODITI, Elizabeth. Produção de 

biodiesel através de transesterificação in situ de sementes de girassol via catálise homogênea e 

heterogênea. Química Nova, São Paulo, v. 33, n. 9, p.1859-1862, set. 2010. 

L.C.MEHER; SAGAR, D.vidya; S.N.NAIK. Technical aspects of biodiesel production by 

transesterification—a review. Renewable And Sustainable Energy Reviews, New Delhi, v. 

10, n. 3, p.248-268, jun. 2006. 

MA, X.. Biodiesel Production from Algae through In Situ Transesterification 

Technology. 2012. 70 f. Tese (Doutorado) - Curso de Biotecnologia, University Of 

Minnesota, Saint Paul, 2012. 

QIAN, J. et al. In situ alkaline transesterification of cottonseed oil for production of biodiesel 

and nontoxic cottonseed meal. Bioresource Technology, Nanjing, v. 99, n. 18, p.9009-9012, 

dez. 2008. 

RIBASKI, Jorge et al. Algaroba (Prosopis juliflora): Árvore de Uso Múltiplo para a Região 

Semiárida Brasileira. Colombo: Embrapa, 2009. 8 p. 

SAMUEL, Olusegun D.; DAIRO, Olawale U.. A Critical Review of In-situ 

Transesterification Process for Biodiesel Production. The Pacific Journal Of Science And 

Technology, Abeokuta, v. 13, n. 2, p.72-79, nov. 2012. 

 

 

 

 

 

921 



 
 
 

 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

BATALHA QUÍMICA COMO NOVA METODOLOGIA PARA APRENDIZAGEM 

DE VIDRARIAS: UMA AÇÃO DO PIBID QUÍMICA 

Walknéia Geycielle da Silva
1
; Tatiana Karla Paiva Sizenando Rufino

2
; Saara Lídia Costa Lima

3
 e  

Leonardo Alcântara Alves
4
 

1,2 
IFRN – Campus Apodi; 

3
Supervisora PIBID- Escola Estadual Sebastião Gurgel- Caraúbas RN 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra.  

 

RESUMO 

 

Este trabalho teve como objetivo elaborar uma metodologia diferente para o ensino da 

química, aplicada aos alunos do ensino médio em sala de aula. O método apresentou-se como 

ferramenta para atrair a atenção dos alunos pelo conteúdo abordado e foi produzido na forma 

de jogo, em que ao mesmo tempo torna a aula prazerosa e mais divertida. Nesta linha, 

utilizou-se a plataforma digital, onde foi produzido e aplicado em sala de aula um jogo 

didático chamado “Batalha Química”. Com a aplicação da ação foi possível observar um 

aumento no desempenho e interesse dos alunos com relação a adquirir mais conhecimentos 

sobre o assunto abordado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo didático, Ensino Médio, Ensino de Química, Jogos digitais. 

 

ABSTRACT 

 
This work aimed to develop a different methodology for teaching chemistry, applied to high 

school students in the classroom. The method was presented as a tool to attract students' 

attention for the content covered and was produced in the form of a game, which at the same 

time makes the class more enjoyable and fun. In this line, the digital platform was used, where 

a didactic game called “Chemical Battle” was produced and applied in the classroom. With 

the application of the action it was possible to observe an increase in the students' 

performance and interest regarding acquiring more knowledge about the subject. 

 

KEYWORDS: Educational game, High school, Teaching chemistry, Digital games. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, existe uma necessidade de inovação das metodologias utilizadas dentro 

da sala de aula, tanto por parte dos alunos do ensino médio, como dos demais níveis. Assim, 

não cabem mais aulas monótonas, características do ensino tradicional. O professor deve 

sempre propor aulas diferentes de modo a fazer o aluno participar efetivamente do processo. 

Alguns alunos do Ensino Médio consideram a disciplina de química como uma matéria nada 

interessante. No entanto, com os avanços tecnológicos disponíveis nos dias atuais, foram 

desenvolvidos vários métodos e práticas pedagógicas que despertam o interesse dos alunos 

pela disciplina, envolvendo-os em atividades práticas, com melhores rendimentos e tornando 

as aulas mais atrativas. Segundo Salvadego e Laburú (2011, p.216), “cabe ao professor a 

responsabilidade de preparar, mediar e oportunizar a aprendizagem do aluno auxiliando-o a 

aprender por meio do estabelecimento de inter-relações entre teoria e prática”. Já de acordo 

com Soares (2015, p.43), “o jogo é qualquer atividade lúdica que tenha regras claras e 

explícitas, estabelecidas na sociedade, de uso comum, tradicionalmente aceita, sejam de 

competição ou de cooperação”. Em outras palavras, o professor precisa refletir sobre como e 

o que ensinar, estabelecendo quais áreas da disciplina pode ser utilizado uma metodologia, 

conciliando as aulas práticas e teóricas, e assim ajudando ao aluno a obter um melhor 

desempenho e assimilação dos conteúdos. 

 

Nesta linha de discussão, a proposta estudada nesse contexto refere-se à elaboração de 

um jogo didático sobre o conteúdo de vidrarias, para que os alunos pudessem assimilar o 

conteúdo, compreendendo as respectivas funções de cada vidraria, bem como as regras 

básicas para serem manuseadas. Ao se tratar de vidrarias,  assunto abordado no jogo didático, 

grande parte dos equipamentos utilizados em um laboratório são feitos de vidro, plástico ou 

metal, em diversos modelos e formatos. Alguns deles precisam de energia elétrica para ser 

utilizados, porém, grande parte não. Mas, de uma forma geral, todos possuem regras básicas 

para serem manuseados corretamente, pois a conservação dos equipamentos do laboratório é 

essencial para obtenção de resultados mais qualificados. Portanto, este trabalho teve como 

objetivo ajudar a contribuir no processo de assimilação dos conceitos e atividades trabalhadas 

de maneira concreta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Acreditando-se na tecnologia como ferramenta no combate às dificuldades enfrentadas 

e como meio de melhorar o desempenho e participação dos alunos nas aulas de química, no 

sentido de apoiar o professor para a realização de um bom trabalho e facilitando a maneira de 

aprender e de ensinar, foi desenvolvida uma metodologia alternativa, pois grande parte das 

aulas de hoje em dia ainda utilizam métodos tradicionais para realização das aulas práticas. 

Tendo em vista que diante das transformações que vem ocorrendo na maneira de pensar, é 

necessário que os professores encontrem maneiras diversificadas de propor os assuntos em 

sala de aula.  

No entanto, os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) esclarecem que os 

conteúdos de Ciências precisam ser abordados a partir de perspectivas interdisciplinares e, 

indicam estratégias que possam contribuir para o processo de ensino aprendizagem, bem 

como: 

“[...] o estudo das Ciências Naturais de forma exclusivamente livresca, sem 

interação direta com os fenômenos naturais ou tecnológicos, deixa enorme lacuna na 

formação dos estudantes. Ao contrário, diferentes métodos ativos, despertam o 

interesse dos estudantes pelos conteúdos e conferem sentidos à natureza e à ciência 

que não são possíveis ao se estudar Ciências Naturais apenas em um livro” 

(BRASIL, 1998, p. 27) (grifo nosso). 

 

Desde então se observou que há uma grande necessidade de elaborar metodologias 

alternativas para o ensino de química, isto é, objetos de aprendizagem que possam ser 

utilizados para demonstrar os conteúdos trabalhados, pois, utilizando a experimentação na 

resolução de problemas pode tornar a ação do educando mais ativa.  

Segundo Cavalcanti et al. (2012, p.75), “o uso de jogos, quando equilibram as funções 

educativa e lúdica, pode contribuir significativamente para um projeto pedagógico escolar que 

busca a qualidade do ensino e a interação entre professor e aluno na troca mútua de produção 

de conhecimentos”. Porém, Cunha (2012, p.95) aponta que há diferenças entre um jogo 

educativo e um jogo didático, 

“o primeiro envolve ações ativas e dinâmicas, permitindo amplas ações na esfera 

corporal, cognitiva, afetiva e social do estudante, ações essas orientadas pelo 

professor, podendo ocorrer em diversos locais. O segundo é aquele que está 

diretamente relacionado ao ensino de conceitos e/ou conteúdos, organizado com 

regras e atividades programadas e que mantém um equilíbrio entre a função lúdica e 

a função educativa do jogo, sendo, em geral, realizado na sala de aula ou no 

laboratório”. 
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Um Jogo didático é tanto mais interativo quanto maior a capacidade de assimilação 

e compreensão do aluno sobre o conteúdo. Menezes e Braga (2014, p.27), relatam que 

“Um Objeto de Aprendizagem com alta interatividade possibilita a ação do aluno e o 

estabelecimento de uma relação de reciprocidade.”, ou seja, quanto mais informações o 

aluno apreender para si, melhor será o seu desempenho e sua interação. Vale lembrar que 

a Batalha de Vidrarias apresenta o conteúdo abordado, como também desafia o aluno por 

meio de perguntas a qual as respostas referem-se a cada uma das vidrarias mencionadas no 

jogo, informando os erros e acertos. 
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3 METODOLOGIA 

Aplicou-se o jogo na turma do 2º ano do Ensino Médio na Escola Estadual Sebastião 

Gurgel. Inicialmente, foram realizadas algumas pesquisas sobre o assunto abordado para a 

produção do jogo, nomeado “Batalha Química”. Em seguida, elaborou-se o jogo, 

selecionando as vidrarias mais utilizadas no laboratório de química para encaixar na tabela 

confeccionada no Word. O jogo contém regras e algumas brincadeiras deixando-o mais 

dinâmico, divertido e atrativo. Além dos nomes das vidrarias, possui também perguntas 

extras, onde o grupo tem direito a responder ou passar para o próximo grupo. Para cada 

acerto, soma-se um ponto e cada grupo possui três chances para pronunciar letras que estejam 

na tabela. Após a terceira tentativa obtêm-se o direito a ditar a palavra. A tabela na vertical 

possui números de 1 a 14 e na horizontal obtêm-se letras de A ao M, como mostra a Figura 1 

a seguir: 

Figura 1: Tabela com as vidrarias  

 

Fonte: próprio autor (2019) 

Após a elaboração das regras juntamente com as perguntas, originou-se algumas 

surpresas chamadas “bomba”, e alguns símbolos “#” e “&”. 
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REGRAS 

- Cada grupo possui três tentativas para escolher uma letra e um número, após as tentativas o 

grupo tem direito a um chute;  

- Quando cair no quadrado branco passa a vez para o outro grupo; 

- Quando completar um nome ganha 1 ponto; 

- Ao responder à pergunta ganha 1 ponto; 

- Se responder a bomba, ganha 1 ponto; 

#1 - A equipe deve escolher um grupo, a qual vai ganhar 1 ponto; 

#2 - A equipe deve escolher um grupo, a qual vai perder 1 ponto; 

& - Escolher um grupo e fazer uma pergunta; (Só ganha ponto se o grupo responder a 

pergunta corretamente); 

Responder a bomba ganha um ponto; 

Bomba 01: Qual a diferença entre o balão de fundo chato e o balão de fundo redondo? 

Bomba 02: O tripé é utilizado junto a um suporte, que tem a finalidade de distribuir o calor 

recebido pelo bico de Bunsen, qual o nome desse suporte? 

Bomba 03: Diferencie a pinça de madeira da pinça metálica?  

Bomba 04: Quais os tipos de funil? 

Bomba 05: A estufa costuma alcançar quantos graus? 

 

QUESTÕES APLICADAS AO ACERTAREM OS NOMES DAS VIDRARIAS: 

Balão - Quais os três tipos de balão? 

Erlenmeyer – Qual a outra vidraria semelhante ao erlenmeyer? 

Bécker – Qual a função do bécker? 

Funil de bromo – Qual a função do funil de Bromo? 

Condensador – Quais os tipos de condensador? 

Bureta - Qual a função da bureta? 

Cadinho - Qual a função do cadinho? 

Pisseta – Qual função da pisseta? 

Pinça – Quais os tipos de pinça? 

Bico de Bunsen – Qual a função do bico de Bunsen? 

Pipeta – Quais os tipos de pipeta? 
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Tubo de Ensaio – Qual a função do tubo de ensaio?  

Estufa - Qual a função da estufa? 

Garra – Qual a função da garra? 

Proveta – Qual a função da proveta? 

 A avaliação do jogo foi realizada através da observação do grupo de alunos 

participantes, sua interação em grupo, capacidade de responder os questionamentos e/ou 

buscar as respostas, entre outros. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Através das observações realizadas, pode-se destacar que o jogo teve um ótimo 

resultado, pois desde o início os alunos manifestaram bastante entusiasmo por se tratar de uma 

atividade diferente. Durante sua aplicação os alunos mostraram ter um bom conhecimento 

sobre o nome das vidrarias e sobre algumas perguntas realizadas referentes às mesmas. Além 

da atividade proporcionar uma competição saudável, pode-se observar a comunicação entre os 

componentes dos grupos, assim, tornando o momento mais divertido e interativo para os 

alunos. A Figura 2 e a Figura 3 mostram o momento da aplicação do jogo em sala de aula. 

Figura 2: divisão dos grupos para o jogo  

 

Fonte: próprio autor (2019) 

 

Após dividir a turma em quatro grupos de dez pessoas foram citadas as normas do 

jogo, explicando sobre as regras e as perguntas a serem feitas. 
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Figura 3: aplicação do jogo  

 

Fonte: próprio autor (2019) 

 

 A cada letra descoberta foi notado o grande interesse dos alunos em forma a palavra 

completa e, não só o grupo que estava com a vez, mas os outros também demonstravam saber 

qual seria a palavra implícita na tabela. Outro ponto observado foi o domínio que eles 

demonstraram obter com relação ao conceito sobre as vidrarias.  

Desde então, pode-se complementar, segundo Medina e Medina (2013, pg.07) “que os 

jogos educacionais podem ser usados como ferramentas que complementam a construção e 

fixação de conceitos aprendidos em sala de aula, de forma diferenciada os jogos enriquecem e 

transformam o ambiente, motivando os alunos a aprender de forma lúdica e concreta”.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O jogo “Batalha Química” foi criado para ajudar aos alunos a compreenderem melhor 

a disciplina de química (mais especificamente sobre as vidrarias) de um modo mais prazeroso 

tanto para os alunos quanto para o professor. Assim, mostrando aos alunos que é possível 

aprender brincando, de maneira eficaz, utilizando métodos inovadores com a interação de 

todos os presentes em sala. 

 Este tipo de jogo desperta desafios e discussões sobre inúmeras metodologias 

disponíveis e aptas a serem aplicadas para um melhor desempenho dos alunos, sendo capazes 

de levá-los a uma aula mais dinâmica, despertando um maior interesse no processo ensino-

aprendizagem e enriquecendo a construção do conhecimento. Ensinar brincando é muito mais 

prazeroso e eficiente comparado a certos momentos em que é necessário extrair do aluno mais 

atenção sobre a importância do conteúdo para o dia-a-dia, sem desmerecer a metodologia 

tradicional, pois em algumas circunstancias ela é mais eficaz. 

 Por fim, cabe destacar que o jogo impactou significativamente na aquisição dos 

conhecimentos sobre o assunto abordado, absorvendo comentários empolgantes dos alunos 

sobre a metodologia utilizada de maneira reflexiva, interagindo e de maneira diversificada na 

realização de uma aula simples, divertida e clara, criando um ambiente competitivo e 

prazeroso. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

As pesquisas no ramo da fitoterapia ganham cada vez mais importância, uma vez que há uma 

grande tendência na utilização de produtos naturais em detrimento dos sintéticos.  Os efeitos 

farmacológicos conferidos a plantas, árvores e ervas medicinais deve-se à produção e presença 

de metabólitos secundários, que tem papel importante atuando na defesa e adaptação à 

ambientes adversos. Entre eles, pode-se destacar os taninos, compostos polifenólicos 

caracterizados por conferir gosto adstringente a frutas e alimentos, além de apresentarem 

atividade antioxidante. O Brasil é reconhecido pela grande extensão territorial, assim como pela 

sua flora rica e bastante diversificada. Nessa linha de discussão, o presente trabalho teve como 

objetivo central a determinação do teor de taninos em extratos vegetais de folhas, galhos e 

tronco da árvore de cajueiro, utilizada na medicina popular com diversas finalidades. Para isso, 

foi utilizado o método de reação dos extratos com Vanilina-HCl com curva de calibração 

externa utilizando a catequina. Após os procedimentos realizados, observou-se que a maior 

concentração foi detectada nos extratos do tronco, com 350 ppm, seguido pelos galhos, com 

286,5 ppm e pelas folhas, com 275 ppm. Ao comparar os valores com os resultados disponíveis 

em outros trabalhos da literatura, utilizando o mesmo método (Vanilina-HCl) foi possível 

observar que estes se encontram bem acima do esperado, o que é um ponto bastante positivo. 

O método, ao mesmo tempo que apresenta a fácil reprodução como vantagem, pode 

superestimar a quantidade de taninos, o que abre a possibilidade da utilização e comparações 

de outros métodos de análise. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fitoterapia. Cajueiro. Medicina popular. Metabólitos secundários. 

Taninos. 

ABSTRACT 
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Research in the field of herbal medicine is becoming increasingly important, as there is a great 

tendency to use natural products over synthetic ones. The pharmacological effects of medicinal 

plants, trees and herbs are due to the production and presence of secondary metabolites, which 

play an important role in the defense and adaptation to adverse environments. Among them, we 

can highlight the tannins, polyphenolic compounds characterized by giving astringent taste to 

fruits and foods, besides presenting antioxidant activity. Brazil is recognized for its large 

territorial extension, as well as for its rich and diverse flora. In this line of discussion, the present 

work aimed to determine the tannin content in plant extracts of leaves, branches and trunk of 

the cashew tree, used in folk medicine for various purposes. For this, the reaction method of 

Vanillin-HCl extracts with external calibration curve using catechin was used. After the 

procedures performed, it was observed that the highest concentration was detected in the stem 

extracts, with 350 ppm, followed by the branches, with 286.5 ppm and the leaves, with 275 

ppm. When comparing the values with the results available in other works in the literature, 

using the same method (Vanillin-HCl), it was observed that they are well above expectations, 

which is a very positive point. The method, while presenting easy reproduction as an advantage, 

can overestimate the amount of tannins, which opens the possibility of using and comparing 

other analysis methods. 

 

KEYWORDS: Phytotherapy. Cashew tree. Popular medicine. Secondary metabolites. Tannins. 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de ervas ou plantas na fabricação de remédios é datada desde à 

antiguidade, e as propriedades de muitas delas já eram conhecidas, tanto as benéficas 

quanto as maléficas. Registros fitoterápicos do período 2838- 2698 a.C. apontam que o 

imperador chinês Shen Nung catalogou cerca de 365 ervas medicinais e venenos 

utilizados na época (FRANÇA et al., 2008, p. 202). 

Com o recorrente aumento do uso de produtos naturais por grande parte da 

população mundial, fornecer material de pesquisa sobre a rica e variada flora brasileira é 

também auxiliar no desenvolvimento de medicamentos ou produtos advindos de fontes 

naturais.  

A espécie vegetal Anacardium occidentale, utilizada para a realização da 

pesquisa, ganha bastante destaque no nordeste brasileiro por ser amplamente utilizada 

como tratamento natural contra diversos problemas de saúde, dos mais simples aos mais 

complexos. Esse é um bom indício de que o cajueiro é uma espécie a ser estudada pelo 

alto potencial que pode apresentar. 

934 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Por todas as atividades farmacêuticas relatadas no que se refere ao cajueiro, é de 

se esperar que este contenha grande concentração de metabólitos secundários, maiores 

responsáveis pela atividade biológica de vegetais, e onde estão incluídos os taninos. 

Dessa forma, essa pesquisa buscou a verificação da presença e a quantificação dos 

taninos em diferentes partes da árvore de cajueiro, utilizando o método da reação com o 

reagente de vanilina-HCl. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A utilização de plantas medicinais é certamente uma das formas de tratamento e 

cura de doenças mais antigas utilizadas pelo homem, e que perdura até os dias atuais na 

medicina popular devido à tradição familiar, passando de geração em geração. De acordo 

com Brasileiro et al. (2008, p. 629), fatores diversos contribuem para para o aumento da 

utilização de plantas medicinais, entre eles: o alto custo dos medicamentos 

industrializados, o difícil acesso da população à assistência médica, bem como a 

tendência cada vez maior ao uso de produtos de origem natural. 

A OMS define planta medicinal como sendo todo e qualquer vegetal que possui, 

em um ou mais órgãos, substâncias que podem ser utilizadas com fins terapêuticos ou que 

sejam precursores de fármacos semi-sintéticos. Porém, não é correto afirmar que a planta 

em si, é um fitoterápico, pois este consiste na extração de compostos da planta levando a 

uma formulação específica (VEIGA JUNIOR et al., 2005, p. 520).  

A propagação de informações sobre possíveis propriedades farmacêuticas de 

plantas, de certa forma, auxilia no desenvolvimento das pesquisas na área, uma vez que 

servem de base empírica preliminar com relação às utilidades das espécies 

(BRASILEIRO et al., 2008, p. 630). 

Na medicina moderna, princípios ativos de plantas são bastante utilizados na 

fabricação de fitoterápicos. Por vezes, o simples uso das plantas medicinais é confundido 

com o emprego de fitoterapia, o que é equivocado. Como afirma a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, o medicamento fitoterápico é obtido através do emprego exclusivo 

de matérias-primas vegetais, caracterizado pelo conhecimento da sua eficácia e dos riscos 
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de seu uso, assim como pela reprodutibilidade de sua qualidade (NICOLETTI et al., 2007, 

p. 32). 

Na tabela 1, a seguir, é possível observar algumas árvores com propriedades 

medicinais relatadas na cultura popular de alguns estados do nordeste brasileiro: 

 

Tabela 1: Algumas árvores comuns do nordeste brasileiro utilizadas na medicina 

popular 

Nome vulgar Nome científico 

Favela Cnidoscolus quercifolius Pohl 

Aroeira Myracrodruon urundeuva Allemão 

Pereiro Aspidosperma pyrifolium Mart. 

Carnaúba Copernicia cerifera (Arruda) Mart. 

Oiticica Licania rigida Benth 

Cumaru Amburana cearensis (Allemão) A.C.Sm. 

Quixabeira Sideroxylon obtusifolium (Humb. ex 

Roem. & Schult.) T.D.Penn. 

Juazeiro Ziziphus joazeiro Mart. 

Jucá Caesalpinia ferrea Mart. 

Fonte: Adaptado de ROQUE et al., 2010, p. 35-36-37. 

Além das árvores, também são conferidas propriedades farmacológicas a diversas 

ervas, arbustos e subarbustos, sendo os mais comuns: Velame (Croton heliotropiifolius 

Kunth.), Mandacaru (Cereus jamacaru DC.), Macela (Egletes viscosa (L.) Less.), 

Mastruz (Chenopodium ambrosioides L.), entre outras mais (ROQUE et al., 2010, p. 35-

36-37). 

Entre as árvores, o Cajueiro (Anacardium occidentale) tem certo destaque, por ser 

originária do Brasil e apresentar ocorrência bastante comum no país. Sobre a arvore de 

cajueiro Muianga et al. (2016, p. 23) afirma que: 

É uma planta da família Anacardiaceae, originária das regiões Norte e 

Nordeste do Brasil. Trata-se de uma frutífera tropical na qual a 

comercialização dos seus produtos envolve intensa atividade econômica com 

expressiva movimentação de recursos. Além da amêndoa, o cajueiro fornece 

outros produtos aceitos pelo mercado, destacando-se o líquido da casca de 

castanha, o suco, a polpa, os doces dentre outros derivados. 

936 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 Praticamente todas as partes da árvore de caju são utilizáveis: seu pedúnculo pode 

ser utilizado como alimento, na fabricação de vinhos, sucos e doces; seu teor de vitamina 

C é maior que o da laranja, e ainda contém niacina (uma das vitaminas do complexo B) e 

ferro. Na medicina popular, as finalidades são diversas (não só do fruto como também 

cascas, folhas, etc); diurético, analgésico, higiene bucal, tratamentos de verrugas e 

feridas, entre outros (MAZZETO et al., 2009, p. 732). 

Regionalmente, os usos mais difundidos das suas cascas são relatados como anti-

inflamatórios e na cicatrização de ferimentos.  A planta possui outros diversos efeitos 

terapêuticos, dos quais podem ser citados: aliviar dor de dente, anti-inflamatório para 

gengiva e garganta, bronquites, artrites, cólicas intestinais, icterícia, atua contra o 

diabetes, asma e é até mesmo utilizado como afrodisíaco (DA SILVA et al., 2007, p. 573). 

Os vegetais apresentam, basicamente, dois tipos de metabólitos: os ditos primários 

são responsáveis pelas funções vitais da planta, como o processo de fotossíntese e 

respiração; já os metabólitos secundários estão ligados principalmente à estratégias de 

defesas das plantas (VIZZOTO et al., 2010, p. 9) Os secundários são os responsáveis 

pelas propriedades medicinais observadas nos vegetais. 

Teoricamente, todas as plantas são capazes de sintetizar metabólitos secundários. 

Porém, essa característica é mais comum entre as plantas selvagens pois estas necessitam 

desenvolver mecanismos de adaptação que assegurem sua sobrevivência, principalmente 

quanto à defesa contra inimigos naturais (RODRIGUES et al., 2009, p. 508). 

Os metabólitos secundários dividem-se, usualmente, em três famílias de 

moléculas, diferenciadas por suas rotas biossintéticas. São elas: os compostos fenólicos, 

terpênicos e esteróides, e os alcalóides (FUMAGALI et al., 2008, p. 628). Compostos 

fenólicos destacam-se de outras classes de metabólitos secundários porque possuem 

várias funções ecológicas e inúmeras atividades farmacológicas, cientificamente 

comprovadas, destacando-se os taninos, os flavonóides e as cumarinas (LIMA NETO et 

al., 2015, p. 1070). 

Sobre os taninos, Monteiro et al (2005, p. 892) afirma que: 
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São compostos fenólicos de grande interesse econômico e ecológico. 

Apresentam solubilidade em água e peso molecular compreendido entre 500 e 

3000 Dalton, possuindo a habilidade de formar complexos insolúveis em água 

com proteínas, gelatinas e alcaloides. Tais compostos são responsáveis pela 

adstringência de muitos frutos e produtos vegetais, devido à precipitação de 

glucoproteínas salivares, o que ocasiona a perda do poder lubrificante. 

Os taninos dividem-se em duas categorias: os chamados hidrolisáveis possuem 

rotas biossintéticas ainda desconhecidas e o seu precursor é o ácido gálico ou o ácido 

elágico. Já os condensados são biossintetizados pelas condensações de derivados de ácido 

chiquímico e unidades de malonil-CoA, levando à formação das catequinas (MARIOT; 

BARBIERI, 2007, p. 95). 

Plantas com alto teor de taninos estão associadas ao tratamento de múltiplos 

problemas de saúde como hipertensão, feridas, queimaduras, diarreia, inflamações em 

geral, entre outros (PANSERA et al., 2003, p. 18). 

Sendo compostos polifenólicos, os taninos também apresentam atividade 

antioxidante. Os anéis benzênicos, justamente com os grupos hidroxila fornecem elétrons 

e H+ que atuam na inibição da oxidação promovida por radicais livres. Dessa forma, são 

indicados para o tratamento e prevenção do câncer, doenças cardiovasculares e outras 

doenças (SOARES, 2002, p. 72).  

3 METODOLOGIA 

Esta análise foi realizada conforme a metodologia de Broadhurst; Jones (1978), 

empregando a catequina como padrão. O processo divide-se, basicamente, em dois 

momentos: 

Preparação dos extratos: foram utilizadas 3 partes distintas da árvore: folhas, 

galhos e tronco. O material vegetal (100 mg) foi extraído com 1 mL de solução 

acetona:água (70:30, v/v) em banho de água a 30ºC por 30 min, com agitação em aparelho 

Vortex a cada 5 min. As amostras foram centrifugadas a 10.000 rpm por 5 min e o 

sobrenadante coletado. A extração foi realizada mais 2 vezes, e os sobrenadantes foram 

coletados no mesmo recipiente. Estes foram evaporados em banho-maria até próximo a 

completa secagem e adicionados 2,5 mL de metanol.  
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Reação com a Vanilina: 0,1 mL da amostra preparada anteriormente foi 

adicionada a um tubo de ensaio contendo 0,9 mL de metanol. Ao tubo de ensaio foram 

adicionados 5 mL do reagente de vanilina (sendo 2,5 mL de solução de 1 g de vanilina 

em 100 mL de metanol e outros 2,5 mL de solução contendo 8 mL de HCl concentrado 

em 100 mL de metanol). Os tubos foram deixados em banho de água por 20 minutos. A 

amostra “branco” consistiu em uma solução de HCl 4% em metanol. A absorbância foi 

medida em espectrofotômetro digital TEKNA T-2000 a 500 nm. O teor de taninos foi 

calculado a partir da plotagem do valor observado em curva de calibração previamente 

realizada utilizando catequina, conforme mostra a equação 1 a seguir: 

𝐴𝑏𝑠 = 0,0002 . 𝐶𝑜𝑛𝑐 + 0,0028                              (1) 

Abs – Absorbância obtida na leitura em espectrofotômetro 

Conc – Concentração de taninos em ppm 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A obtenção dos extratos utilizados para reação com a vanilina procedeu-se sem 

nenhuma dificuldade ou imprevisto. Na figura 1 é possível observar que os extratos 

ficaram bastante concentrados com relação ao material vegetal utilizado.  

Figura 1: Extratos de folhas, galhos e tronco do cajueiro (Da esquerda para a 

direita) 

                               Fonte: Próprio autor, 2019. 
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Rocha et al. (2011, p. 1218) comparando solventes utilizados para essa extração 

(etanol 95% e Metanol), relata que a utilização da acetona 70% se mostrou a mais 

eficiente para pelos menos 7 de 10 espécies vegetais analisadas. 

Com relação à reação da amostra de extrato com a vanilina, Magalhães et al. 

(1997, p. 12) afirma que quando os taninos reagem com a vanilina, na presença de HCl, 

forma-se um composto de cor vermelho-brilhante, o que pode ser observado pela 

coloração avermelhada das soluções dos tubos de ensaio na Figura 2: 

Figura 2: Reação dos extratos com vanilina 

                                              Fonte: Próprio autor, 2019. 

A leitura das absorbâncias foi realizada em espectrofotômetro e os resultados 

calculados utilizando a curva de calibração descrita na equação 1. Os resultados estão 

dispostos na tabela 2, a seguir: 

Tabela 2: média das absorbâncias e concentração de taninos nos extratos 

analisados 

EXTRATO ABSORBÂNCIA (�̅�) CONCENTRAÇÃO 

(ppm) 

Folhas 5,50𝑥10−2 ±  4,24𝑥10−3 275,0 

Galhos 5,73𝑥10−2 ±  4,51𝑥10−3 286,5 

Tronco 7,00𝑥10−2 ±  1,41𝑥10−3 350,0 

Fonte: próprio autor, 2019. 
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Os números apontam que a concentração de taninos na espécie Anacardium 

occidentale são consideravelmente altas, com destaque para sua concentração no tronco 

da árvore igual a 350 ppm, seguido pelos galhos com 286,5 ppm e pelas folhas, com 275 

ppm.  

Ao realizar a análise utilizando o mesmo método para a espécie Cnidoscolus 

phyllacanthus, Morais et al., (2016, p. 183) relatou concentrações de 72,0 ppm em suas 

raízes, 59,0 ppm nos galhos e 22 ppm em suas folhas. A maioria dos registros da literatura 

aponta que a quantificação dessas espécies químicas normalmente é feita utilizando o 

tronco da árvore, pois é onde se encontra a sua maior concentração. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos se mostraram bastante satisfatórios, principalmente quando 

comparados aos disponíveis na literatura. Foi possível constatar que nesse tipo de análise 

as maiores concentrações são observadas no tronco e as menores nas folhas. 

Sobre o método, a maior vantagem é a sua facilidade de reprodução, o que permite 

que as análises sejam realizadas sem muitas dificuldades. No entanto, o mesmo método 

pode superestimar a concentração de taninos nas amostras pelo fato de detectar também 

alguns flavonóides. 

Como sugestão para futuros experimentos, pode-se indicar a utilização de outros 

métodos que também são descritos na literatura, como o que utiliza Butanol-HCl, e 

realizar a comparação entre os diferentes métodos. 
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DETERMINAÇÃO DO TEOR DE FENÓIS TOTAIS EM EXTRATOS DE 

Caesalpinia ferrea Mart. (JUCÁ) DO MUNICÍPIO DE APODI-RN 

Lucas Gomes Linhares1; Luma Misma Alves Câmara2 e Leonardo Alcântara Alves3 

1,2,3 IFRN – Campus Apodi  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A pesquisa sobre plantas medicinais é de grande importância no meio científico, com ela pode-

se caracterizar e verificar a seus princípios ativos. Uma planta medicinal usada no município 

do Apodi-RN, é a Caesalpinia ferrea Mart. (jucá), utilizada como chá para tratar infecções. 

Muitas plantas medicinais são fontes de compostos fenólicos, que são capazes de neutralizar 

radiais livres no organismo. Assim, este trabalho teve como objetivo quantificar o teor de fenóis 

totais em três partes da espécie C. férrea. O método usado aqui para a quantificação de fenóis 

totais foi o método de Folin-ciocalteu. Após as análises em três partes da planta e em três 

extratos diferentes (aquoso, etanólico e hexânico), pôde-se averiguar que o extrato com o maior 

teor de fenóis totais foi o hexânico de vagens, com um teor de 16,491 mg de EAG/ g. 

PALAVRAS-CHAVE: Planatas medicinais; fenóis; jucá; Caesalpinia ferrea 

 

ABSTRACT 

Research on medicinal plants is of great importance in the scientific environment, with it can 

be characterized and verified its active principles. A medicinal plant used in the municipality 

of Apodi-RN, is Caesalpinia ferrea Mart. (jucá), used as a tea to treat infections. Many 

medicinal plants are sources of phenolic compounds that are able to neutralize free radicals in 

the body. Thus, this work aimed to quantify the total phenol content in three parts of C. ferrea 

species. The method used here for the quantification of total phenols was the Folin-ciocalteu 

method. After the analysis in three parts of the plant and in three different extracts (aqueous, 

944 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

ethanolic and hexane), it was verified that the extract with the highest total phenol content was 

the hexane of pods, with a content of 16,491 mg EAG / g. 

KEYWORDS: Medicinal plants; phenols; jucá; Caesalpinia ferrea 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo sobre plantas nativas de determinadas regiões é de grande importância, 

principalmente quando se fala de plantas medicinais. A partir de estudos assim pode ser 

feita uma melhor caracterização da planta como também uma determinação de seus 

compostos. 

O Brasil possui uma flora estimada em mais de 40.000 espécies e, apesar dos 

esforços e pesquisas científicas que possibilitem o bom aproveitamento deste potencial 

que o país possui, isto ainda não acontece e seus estudos ainda não são produzidos em 

volume suficiente (SANTOS, 2006, p. 352). Apesar de que algumas destas plantas ainda 

não foram pesquisadas a fundo, a medicina popular já faz uso delas há muito tempo. 

A medicina tradicional e o uso de plantas medicinais estão bastante presentes, 

tanto em comunidades rurais quanto urbanas do município de Apodi-RN. A Caesalpinia 

férrea, chamada popularmente de jucá, é uma das plantas nativas da região e é usada em 

forma de chás para combater infecções. 

Na medicina popular, são várias as propriedades terapêuticas descritas para C. 

ferrea, que inclui o uso da entrecasca para o tratamento de feridas, contusões, combate à 

asma e à tosse crônica (BRAGA, 1976). 

Portanto, este trabalho teve como objetivo determinar o teor de fenóis totais em 

três partes diferentes da espécie Caesalpinia férrea (sendo folha, galho e vagem) 

cultivada no município de Apodi-RN, por meio do método de Folin-Ciocalteu. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A utilização de plantas para tratamento de enfermidades já se fazia presente nas 

primeiras civilizações. Porém, pode-se traçar a história do uso das ervas somente a partir 

de relatos por escrito (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE 

SÃO PAULO, 2015, p.  9). Com os avanços sucedidos nas ciências da saúde, novas 

técnicas de curar e tratar as doenças foram surgindo, como o uso dos medicamentos 

industrializados, gradualmente introduzidos no dia-a-dia das pessoas. Esta imersão 

aconteceu não somente através dos profissionais de saúde, como também, por campanhas 

publicitárias dos laboratórios que produzem tais medicamentos, que prometiam curar as 

mais diversas doenças (BADKE et al., 2012 p. 364). 

Apesar desses avanços ocorridos, o consumo de plantas medicinais, com base na 

tradição familiar, acabou tornando-se prática generalizada na medicina popular. 

Atualmente, muitos fatores têm contribuído para o aumento da utilização deste recurso, 

entre eles, os efeitos colaterais decorrentes do uso crônico dos medicamentos 

industrializados, o difícil acesso da população à assistência médica, o maior consumo de 

produtos naturais, bem como a tendência ao uso da medicina integrativa e abordagens 

holísticas dos conceitos de saúde e bem-estar (CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2015, p. 12). 

Em 2013, na Conferência Internacional sobre Medicina Tradicional (MT) dos 

países da Ásia Suloriental, a Dra. Margareth Chan, diretora geral da Organização Mundial 

de Saúde (OMS), justificou que a medicina tradicional de qualidade, segura e com 

eficácia evidenciada, colabora para garantir o acesso de todas as pessoas à atenção 

primária de saúde. Para milhões de pessoas, as plantas, os tratamentos tradicionais e as 

práticas da medicina tradicional representam a principal fonte de cuidado à saúde e às 

vezes a única (OMS, 2013, p. 16). 

Há muitas plantas de uso popular medicinal no território brasileiro, porém, apesar 

dos avanços na área de validação científica, ocorridos no Brasil nas últimas décadas, ainda 

existem inúmeras espécies que necessitam de comprovação de suas atividades biológicas, 

bem como os princípios ativos relacionados (SILVA et al., 2013, p 80). 
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Uma planta usada na medicina popular é a Caesalpinia ferrea Martius (Figura 1), 

cujo nome popular é jucá ou pau-ferro, é uma árvore leguminosa nativa do Brasil, com 

maior ocorrência no Nordeste e Norte (OLIVEIRA et al., 2010, p. 303). 

Figura 1: Caesalpinia ferre (jucá) 

 

Fonte: fotospiaui.blogspot.com 

O C. ferrea possui muitos usos medicinais, sendo usada como antidiarréica, 

antiulcerogênica, analgésica, em inflamações, no tratamento da diabetes, entre tantos 

outros (RIOS et al., 2011, p. 1242). Perante sua importância na medicina tradicional, 

comprovado por vários estudos etnobotânicos, o Ministério da Saúde adicionou esta 

espécie na RENISUS - relação nacional de plantas medicinais de interesse ao sistema 

único de saúde (BRASIL, 2009, p. 1). 

Estando representados em quase todas as classes de metabólitos secundários, os 

fenóis vegetais são numerosos e variados (SMITH, 1976). Em meio as diversas classes 

de metabólitos secundários podem-se destacar os compostos fenólicos. Estes são 

compostos por substâncias que possuem pelo menos um anel aromático com um 

hidrogênio substituído por um grupamento hidroxila. Os compostos polifenólicos são 

compostos bioativos que possuem implicações positivos na saúde como atividade 
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antiviral, antiinflamatória e antialérgica, antimutagência/anticarcinogênica, 

anticolesterolêmica e atividade antioxidante (SÁNCHEZ-MORENO, 2002, p. 122). 

Os compostos fenólicos possuem atividade antioxidante devido, principalmente, 

às suas propriedades redutoras e sua estrutura química. Estas características têm um papel 

importante no sequestro ou neutralização de radicais livres e quelação de metais de 

transição, tendo ação tanto na etapa de iniciação como no alastramento do processo 

oxidativo. Os intermediários formados pela atuação de antioxidantes fenólicos são 

relativamente estáveis, por causa da ressonância do anel aromático presente na estrutura 

destas substâncias (CHUN et at., 2015, p. 809; SOARES, 2002, p. 75). 

Um dos métodos mais usados atualmente para a quantificação de fenóis totais é 

pela utilização do reagente de Folin-ciocalteu, que consiste em uma mistura entre os 

ácidos fosfotunguístico e fosfomolibídico, onde o molibdênio e o tungstênio se encontram 

em estado de oxidação +6, e adquirem coloração característica azul na presença de 

compostos fenólicos (SOUSA et al., 2007, p 352). 

3 METODOLOGIA 

A determinação de fenóis totais foi realizada pelo método de Folin-Cicalteau 

(BONOLI et al., 2004, p. 5195). Cada extrato vegetal foi dissolvido em metanol, 

transferido para um balão volumétrico de 100 mL e o volume final completado com 

metanol. 7,5 mL desta solução foi transferida para um balão volumétrico de 50 mL; esta 

segunda solução teve seu volume acertado novamente com metanol. Uma alíquota de 100 

µL desta última solução foi agitada com 500 µL do reagente de Folin-Ciocalteu e 6 mL 

de água destilada por 1 min; passado este tempo 2 mL de Na2CO3 a 15% foram 

adicionados à mistura e agitada por 30 s. A solução teve seu volume acertado para 10 mL 

com água destilada. Após 2 h, a absorbância das amostras foi medida a 750 nm utilizando-

se cubetas de vidro, tendo como "branco" o metanol e todos os reagentes, menos o extrato. 

O teor de fenóis totais (FT) foi determinado por interpolação da absorbância das amostras 

contra uma curva de calibração construída com padrões de ácido gálico (10 a 350 µg/mL) 
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e expressos como mg de EAG (equivalentes de ácido gálico) por g de extrato. Os testes 

foram realizados em triplicata.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após os testes, foi obtido o teor de fenóis totais para cada uma das três partes da 

planta. Os valores foram dispostos abaixo na Tabela 1. 

Tabela 1: Teor de FT em diferentes diluições de extrato 

Teor de FT (mg EAG/g de extrato) 

 Hexano Etanol Água 

Folha 7,456 --* --* 

Galho 8,333 --* 2,193 

Vagem 16,491 0,438 6,316 

Fonte: Próprio autor 

*Não apresentou atividade 

Como pode ser observado na tabela, não foi obtido valores de FT para os extratos 

de galho e folha em etanol e de galho em etanol. Porém, houve valores para os extratos 

em vagem em todos os solventes. 

Os extratos de vagem foram os que alcançaram os melhores resultados, sendo o 

extrato hexânico o melhor dentre todos (16,491 mg de EAG/ g de extrato). Quando 

comparado aos valores encontrados por Chaves (2007, p.354), que obtive 250 mg EAG/g 

para extrato etanólico de raiz de Copernicia prunifera (Arecaceae), pode-se considerar 

que os valores de FT para a C. ferrea foram consideravelmente baixos. Vale ressaltar que 

são dois solventes diferentes (hexano e etanol), podendo ter ocasionado essa grande 

diferença nos resultados.  

Por outro lado, comparando esses valores com os encontrados por Neves (2009, p 

109), onde trabalhou com amostras de pólen apícola, e obteve em seu melhor resultado 

13,78 g EAG/g para extrato etanólico de pólen, considera-se que o resultado desta 

pesquisa está de acordo com a literatura. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Algumas dificuldades foram encontradas durante as análises, uma delas devido 

aos extratos não serem solúveis em metanol, o solvente que foi usado nas diluições. 

Pelas análises feitas, foi encontrado o teor de fenóis para cada parte da planta em 

diferentes extratos, onde o extrato hexânico de vagem obteve o melhor resultado de 

16,491 mg de EAG/ g de extrato. 

A partir desta pesquisa foi possível fazer uma quantificação dos compostos 

fenólicos presentes em três partes diferentes da espécie Caesalpinia ferre (jucá) cultivada 

na zona rural do município de Apodi-RN. E apesar de alguns resultados abaixo do 

esperado, pode-se concluir que este trabalho contribui para o campo científico entorno da 

química orgânica. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Dentro da medicina popular, utilizar plantas em diversos tipos de tratamentos tem se 

constituído como principais fontes terapêuticas no nosso país, e partes de Caesalpinia ferrea 

Mart. (Jucá) tem sido destinadas para estas finalidades. A utilização de plantas como remédios 

tem sido considerada um tratamento de baixo custo e fácil viabilidade, no entanto nossa 

região é considerada rica em espécies de plantas medicinais, mas que ainda precisam de  

testes científicos para comprovar sua eficácia. Assim, o trabalho objetivou investigar a cerca 

do potencial antioxidante apresentado pelos extratos feitos dos galhos, folhas e vagens do 

Jucá feitos em água, hexano e etanol. Diante dos resultados obtidos foi possível concluir o 

potencial uso farmacológico da Caesalpinia ferrea Mart., visto que esta apresentou atividade 

antioxidante revelante (CI50 = 6,57 ± 1,61 ppm), o que valida em parte as propriedades 

medicinais a ela atribuídas. 

PALAVRAS-CHAVE: Atividade Antioxidante. Jucá. Apodi. 

 

ABSTRACT 

Within the folk medicine, to use plants in diverse types of treatments has been constituted like 

main therapeutic sources in our country, and parts of Caesalpinia ferrea Mart. (Jucá) have 

been destined for these purposes. The use of plants as remedies has been considered a low 

cost treatment and easy viability, however our region is considered rich in species of 

medicinal plants, but still need scientific tests to prove their effectiveness. Thus, the objective 
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of this study was to investigate the antioxidant potential presented by extracts made from Jucá 

's branches, leaves and pods made in water, hexane and ethanol. In view of the results 

obtained, it was possible to conclude the potential pharmacological use of Caesalpinia ferrea 

Mart., Since it presented a revealing antioxidant activity (IC50 = 6.57 ± 1.61 ppm), which 

partially validates the medicinal properties attributed to it. 

KEYWORDS: Antioxidant Activity. Jucá. Apodi. 

1 INTRODUÇÃO 

A utilização de plantas medicinais bem como o conhecimento sobre suas ações e 

funções é transmitida de geração em geração de forma empírica, constituindo-se uma prática 

comum no país (SILVA et al., 2010). Tratando mais específicamente da Caatinga, na qual 

encontra-se uma variedade enorme de plantas que tem fins medicinais, mas esta região é 

proporcionalmente a menos estudada entre as regiões naturais brasileiras, em que esforços 

científicos estão concentrados em apenas alguns pontos em torno das principais cidades da 

região (MELO-BATISTA; OLIVEIRA, 2014).  

Caesalpinia ferrea Mart., popularmente conhecida como Jucá ou Pau-de-ferro é uma 

árvore nativa do Brasil, amplamente distribuída no Norte e Nordeste (BRAGANÇA, 1996; 

LORENZI, 2002) e utilizada na medicina popular para diversos fins terapêuticos, dentre eles 

antidiabético, analgésico, anti-inflamatório, antibacteriano, anti-hipertensivo e anticâncer 

(BALBACH, 1972). 

Nesse contexto, o presente estudo teve por objetivo analisar os extratos dos galhos, 

folhas e vagens do Jucá feitos em água, hexano e etanol, com a finalidade verificar sua 

atividade antioxidante, na tentativa de justificar suas propriedades. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Há muitas plantas de uso popular medicinal no território brasileiro, porém, apesar dos 

avanços na área de validação científica, ocorridos no Brasil nas últimas décadas, ainda 

existem inúmeras espécies que necessitam de comprovação de suas atividades biológicas, 

bem como os princípios ativos relacionados (SILVA et al., 2013). 
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O Jucá (Caesalpinia ferrea Mart.) foi descrita pela primeira vez em 1828 (ANGELY, 

1969). É uma árvore de até 15 metros de altura, pertencente à subfamília Caesalpinoideae da 

família leguminoseae, de origem brasileira e que ocorre na Caatinga, tendo a região nordente 

como seu maior produtor (ALVES e SANTOS, 2017). Pode ser empregado como medicinal, 

cosmético, alimento animal, ornamental, no curtume, na veterinária, dentre outros 

(LORENZI, 2002; GALDINO et al., 2007; RIOS et al., 2011). 

Além disso, o Jucá (Figura 1), também conhecido como pau-ferro é considerado uma 

forrageira importante no Nordeste, tanto pela sua adaptação natural à região, como também 

por fornecer forragem durante a seca (NASCIMENTO et al., 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: petrolandiaemfoco.com.br 

Além disso, algumas pesquisas mostram que o jucá possui ação antiulcerogênica 

(BACCHI; SERTIE, 1994; BACCHI et al, 1995) e antiinflamatória, bem como propriedades 

analgésicas (THOMAS et al, 1988; CARVALHO et al., 1996). 

3 METODOLOGIA 

• Obtenção do extrato hexânico  

Para obtenção dos respectivos extratos, 300 g de cada parte do vegetal utilizado foram 

imersos inicialmente em 500 mL de hexano e deixados em repouso por um período de 72 h. 

Após esse período, o material foi filtrado e o solvente evaporado em rotaevaporador. O 

extrato hexânico obtido foi pesado para posterior avaliação de seu rendimento.  

Figura 1: Jucá 
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• Obtenção do extrato etanólico  

Após extração com hexano, ao material vegetal foram adicionados 500 mL de etanol e 

a mistura deixada em repouso por 72 h para obtenção dos respectivos extratos etanólicos. O 

material foi posteriormente filtrado, o solvente evaporado em rotaevaporador e o extrato 

pesado para avaliação de seu rendimento.  

• Obtenção do extrato aquoso  

O material vegetal, após extração com etanol, foi submetido a extração com 300 mL 

de água destilada para obtenção de seu respectivo extrato aquoso por um período de 72 h. A 

mistura foi então filtrada, o solvente evaporado em banho-maria até secura e o extrato obtido 

pesado para avaliação de seu rendimento. 

• Atividade antioxidante – Método de captura do radical DPPH  

Os extratos foram submetidos ao teste de atividade antioxidante pelo método do DPPH 

onde, em um tubo de ensaio, foi colocado 1,0 mL de uma solução metanólica do radical livre 

DPPH 60 μM. Em seguida, adicionado ao tubo 1,0mL da solução metanólica da amostra 

testada em concentrações variadas de 5000ppm a 10ppm. A absorbância foi medida num 

espectrofotômetro de UV no comprimento de onda de 520 nm, após 30 minutos. A 

porcentagem de inibição foi obtida por comparação da absorção da solução contendo amostra, 

em relação a uma solução controle de DPPH sem amostra (ALMEIDA et al, 2010). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Vários estudos têm reportado sobre a atividade antioxidante de produtos vegetais 

(VELIOGLU et al., 1998; KATSUBE et al., 2004; CHEN et al., 2008). Os resultados que 

foram obtidos no teste de captura de radicais livres DPPH estão representados na Tabela 1, 

tais resultados mostram a atividade antioxidante  diante dos valores de IC50 para inibição do 

radical DPPH. 

As amostras de extratos obtidos foram lidas em espectofotômetro de UV, no 

comprimento de onda de 520  nm (Figura 2). 
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O método do DPPH tem várias vantagens face a outros métodos, tais como a sua 

estabilidade, sensibilidade, credibilidade, simples realização e viabilidade (SCHERER et al, 

2009; SOUZA et al, 2007). Devido à variações no efeito antioxidante dos extratos utilizados 

em função das diferentes concentrações preparadas, os resultados são melhores apresentados 

quanto ao valor de IC50, este valor indica que quanto menor ele for, maior foi a atividade 

antioxidante do extrato.  

Tabela 1: valores de CI50 para inibição do radical DPPH 

 CI50 (ppm) 

GALHOS (HEXANO) NAA* 

FOLHAS (HEXANO) NAA* 

VAGENS (HEXANO) NAA* 

GALHOS (ETANOL) 3,63 

Figura 2: Leitura das amostras no espectofotômetro 
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FOLHAS (ETANOL) 6,57 

VAGENS (ETANOL) 3,11 

GALHOS (ÁGUA) 4,13 

FOLHAS (ÁGUA) 1,61 

VAGENS (ÁGUA) 2,0 

*NAA= Não apresentou atividade. 

 

Diante da Tabela 1 e dos valores nela apresentados, é possível ver que a variação de 

IC50 foi entre 1,61ppm e 6,57 ppm. Esta nos mostra ainda que o extrato que apresentou maior 

atividade antioxidante  foi o extrato das folhas feito em água (1,61 ppm), seguido de forma 

decrescente de atividade antioxidante pelo extrato de vagens em água (2,0 ppm), extrato das 

vagens em etanol (3,11 ppm), extrato dos galhos em etanol (3,63 ppm), extrato dos galhos em 

água (4,13 ppm) e extrato das folhas em etanol (6,57 ppm). 

É possível constatar ainda que os extratos que foram realizados em hexano não 

apresentaram nenhuma atividade. Estes resultados mostram que a utilização de extratos de 

plantas como antioxidantes torna-se cada vez mais vantajoso, visto que, são compsotos 

naturais e tem menores efeitos colaterais ao organismo humano. 

Assim, levando em consideração o conjunto dos resultados obtidos, é possível notar os 

extratos que apresetaram ação antioxidante, entretanto a intensidade de ações ocorreu de 

formas diferentes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante dos resultados expostos, é possível concluir que a Caesalpinia ferrea Mart. 

(Jucá) apresenta uma atividade antioxidante relevante, o que propicia seu uso medicinal, 

comprovado por meio de mais esta pesquisa. 

Destacamos o Jucá, assim como muitas outras espécies de plantas da Caatinga também 

tem potencial medicinal, e são utilizadas com esta finalidade. O Jucá também apresenta 

compostos biologicamente ativos, podendo ainda ser muito explorado científicamente.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

A dependência de combustíveis fósseis tem incentivado pesquisas no intuito de reduzir o uso 

de fontes não renováveis de energia. É importante salientar que as preocupações ambientais 

têm sido pautas nos últimos anos em decorrência das mudanças climáticas, poluição do ar, 

aquecimento global, entre outros. Nesse sentido, o presente trabalho buscou produzir um 

combustível sólido sustentável a partir de uma biomassa vegetal, o endocarpo da manga, 

convergindo com a redução do uso de combustíveis fósseis, como o carvão e gás natural, além 

de diminuir o uso da lenha. Os chamados briquetes ou “lenha ecológica” foram sintetizados 

por meio do processo de briquetagem, em que foi utilizada uma prensa hidráulica Marcon 

MPH-15 a uma pressão de aproximadamente 7,5 toneladas, com tempo de repouso de 5 

minutos. Para a caracterização dos briquetes foram estudadas algumas de suas características, 

bem como: poder calorífico superior e densidade. A análise do poder calorífico superior foi 

com base na norma da ASTM E711-87 (ASTM, 2004), em que foi utilizado um calorímetro 

digital para quantificar esse parâmetro, e o cálculo da densidade foi pelo método 

convencional, levando em consideração a massa e o volume. O resultado obtido para a média 

do poder calorífico superior foi de 4081,280 kcal/kg, e o valor encontrado para a densidade 

foi de 0,87 g/cm
3. 

Os resultados analisados se mostraram aceitáveis quando comparados com 

os normalmente encontrados na literatura, o que indica que o processo de produção dos 

briquetes foi satisfatório. 

 

PALAVRAS-CHAVE: combustível. manga. briquetes. briquetagem. 

 

ABSTRACT 

Dependence on fossil fuels has encouraged research to reduce the use of non-renewable 

sources of energy. It is important to point out that environmental concerns have been 

influenced in recent years by climate change, air pollution, global warming, and others. In this 

sense, the present work sought to produce a sustainable solid fuel from a plant biomass, the 

endocarp of the mango, converging with the reduction of the use of fossil fuels, such as coal 
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and natural gas, besides reducing the use of firewood. The so-called briquettes or "ecological 

wood" were synthesized by means of the briquetting process, in which a Marcon MPH-15 

hydraulic press was used at a pressure of approximately 7.5 tons, with a rest time of 5 

minutes. For the characterization of the briquettes some of its characteristics were studied, as 

well as: superior calorific value and density. The analysis of the calorific value was based on 

ASTM E711-87 (ASTM, 2004), in which a digital calorimeter was used to quantify this 

parameter, and the density calculation was by the conventional method, taking into account 

the mass and the volume. The result obtained for the average of the upper calorific value was 

4081,280 kcal / kg, and the value found for the density was 0.87 g / cm3. The results analyzed 

were acceptable when compared to those normally found in the literature, indicating that the 

briquettes production process was satisfactory. 

 

KEYWORDS: fuel. mango. briquettes briquetting. 

1 INTRODUÇÃO 

Muitas pesquisas têm sido realizadas no intuito de incentivar o uso de energias 

renováveis, bem como à utilização de biocombustíveis. A dependência acerca de fontes não 

renováveis de energia, como é o caso dos combustíveis fósseis – gás natural, petróleo, carvão 

– têm gerado muitas preocupações nos últimos anos. 

De acordo com a Empresa de Pesquisa Energética (2019), no ano de 2018 

aproximadamente 57% da energia consumida no Brasil era proveniente de fontes não 

renováveis. No entanto, apesar da exacerbada quantidade de fontes não renováveis, como o 

petróleo e gás natural, o Brasil vem buscando maneiras de diversificar a matriz energética, 

substituindo combustíveis fósseis, por combustíveis renováveis.  

Em conformidade com Silva, Carneiro e Lopes (2017), a produção de bioenergia no 

Brasil, por meio do aproveitamento de resíduos orgânicos, vem revelando grandes 

oportunidades de negócios, sendo uma delas a produção de briquetes ou “lenha ecológica”, os 

mesmos são produtos que não possuem grande índice de poluição, que não necessitam de um 

processo produtivo complexo, e que pode substituir outros tipos de combustíveis utilizados 

atualmente, como o carvão mineral, o gás natural e a lenha. 

Os briquetes podem ser produzidos a partir da compactação de diversas biomassas 

vegetais, como é o exemplo do endocarpo da manga, o qual se trata de um resíduo 

amplamente disponível no Brasil, sobretudo no Nordeste, onde há a maior concentração de 

produção da mencionada fruta.  
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O presente trabalho visou à produção da chamada “lenha ecológica” utilizando o 

endocarpo da manga como matéria-prima no processo de briquetagem. Foram analisados 

alguns parâmetros do briquete após o seu processo produtivo, no intuito de avaliar o seu 

potencial enquanto combustível, as análises feitas foram para o poder calorífico superior e a 

densidade. 

É de extrema relevância destacar que a “lenha ecológica” pode ser produzida a partir 

de vários tipos de resíduos, combatendo de maneira significativa a exploração florestal, haja 

vista que compete diretamente com a lenha comercial, a qual é produzida com a derrubada 

das árvores. Deste modo, ao se produzir briquetes há uma contribuição dupla para o 

desenvolvimento sustentável, visto que um resíduo estará sendo utilizado para a fabricação de 

um combustível de caráter renovável e menos poluente. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A preocupação global com as mudanças climáticas e suas consequências adversas 

levam Governos, Organizações, Agências e outras instituições a estabelecerem medidas para a 

mitigação e controles sobre as emissões dos gases do efeito estufa, produzidos pela ação do 

homem nos mais distintos segmentos da economia (GARBIN; HENKES, 2018). Uma das 

grandes preocupações do efeito estufa são as fontes não renováveis de energia. No entanto, os 

biocombustíveis aparecem como alternativa para essa problemática, sendo produzidos a partir 

de fontes renováveis e sendo menos poluentes.  

Os briquetes, por exemplo, são considerados biocombustíveis sólidos, formados a 

partir da compactação de resíduos lignocelulósicos com a finalidade de produção de energia, 

sobretudo energia térmica. Os mesmos são substitutos diretos da lenha em muitas aplicações, 

incluindo o uso residencial, indústrias e estabelecimentos comerciais como olarias, cerâmicas, 

padarias, pizzarias, lacticínios, fábricas de alimentos, indústrias químicas, têxteis e de cimento 

dentre outros (PETRICOSKI, 2017).  

Para a fabricação dos briquetes, a metodologia empregada é a briquetagem, que de 

acordo com Barros et al. (2015), se baseia na aglomeração de partículas finas por meio de 

pressão, com ajuda ou não de um aglomerante, em que faz possível a obtenção de um produto 
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não apenas compactado, mas também com tamanho, forma e parâmetros mecânicos 

apropriados.  

As características que afetam a produção e a qualidade dos briquetes dependem da 

biomassa utilizada como matéria-prima e do processo de briquetagem. A biomassa utilizada 

no presente estudo foi um resíduo da manga (Mangifera indica L.), o seu endocarpo. A manga 

é uma fruta pertencente à família Anacardiaceae, e é uma das frutas tropicais mais comuns no 

Brasil com grande quantidade de polpa, de tamanho e formato variável, aroma e cor agradável 

que faz parte do elenco das frutas tropicais de grande importância econômica (FLORÊNCIO 

et al., 2012). 

É importante destacar que algumas características devem ser analisadas ao se produzir 

a “lenha ecológica”, o presente trabalho teve o seu foco voltado para o poder calorífico 

superior e a densidade.  

O poder calorífico superior diz respeito ao calor produzido por 1 kg de combustível ao 

entrar em combustão quando o ar está em excesso e os gases da descarga são resfriados de 

modo que o vapor de água neles seja condensado.  

Já a densidade corresponde à quantidade de massa por unidade de volume. Segundo 

Silva et al. (2015), o aumento na densidade dos briquetes representa uma diminuição do 

volume das biomassas (uma maior concentração de massa em um mesmo espaço). Isto 

demonstra a eficiência dos briquetes em termos de transporte e estocagem, uma vez que 

resulta na redução de custos com transporte e armazenamento pela diminuição do volume da 

biomassa. 

No geral, os briquetes satisfazem com eficiência a maioria dos parâmetros 

estabelecidos, tornando-se um material extremamente energético para a produção de energia 

térmica. Tendo em vista esses fatores, os briquetes surgem como uma alternativa eficaz, 

também sendo capaz de solucionar problemas recorrentes no Brasil, como o acúmulo de 

resíduos, dando assim uma finalidade aos mesmos. 

3 METODOLOGIA 

3.1 Caroço da manga – origem e preparação da matéria-prima  
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Os caroços de manga foram adquiridos no município de Campo Grande-RN e no 

IFRN-Campus Apodi. No último local mencionado, os caroços são utilizados pelos servidores 

da Fazenda Escola, onde acontece a retirada da amêndoa para a plantação de mudas, todavia, 

o endocarpo que sobra na Fazenda Escola do Campus é corriqueiramente destinado ao lixo. 

Nesse sentido, o presente trabalho visou o aproveitamento do endocarpo da manga 

para à produção de briquetes. No desenvolver do trabalho, a matéria-prima passou pelas 

seguintes etapas em sua preparação: a secagem, a retirada da amêndoa e a técnica de 

trituração, respectivamente, como mostra o fluxograma 01.  

 

Fluxograma 01 – Etapas do preparo da matéria-prima

 

 

O processo de secagem dos caroços foi condizente à tecnica de (OSHIRO,2016). 

Inicialmente a matéria-prima ficou exposta à temperatura ambiente (cerca de 35°C) por duas 

semanas em um ambiente ventilado. 

Após o processo de secagem dos caroços, houve a remoção de forma manual – com o 

auxílio de uma tesoura – da amêndoa, para posteriormente o endocarpo ser triturado e 

utilizado como biomassa para a produção de briquetes.  

Ulterior à retirada da amêndoa do caroço da manga, o endocarpo tornou-se o restante a 

ser trabalhado. A técnica executada nessa etapa foi o procedimento de moagem da biomassa 

em estudo, proposta por (DIAS et al., 2012). A trituração foi realizada por uma forrageira do 

tipo Trapp (figura 01) de 1,5 CV de potência, na casa da ração localizada no IFRN– Campus 

Apodi 
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Figura 01 – Triturador forrageiro do tipo Trapp 

  

Fonte: arquivo pessoal 

3.2 Produção dos briquetes 

 

A produção dos briquetes foi com base na metodologia empregada por (PONTE, 

2017). A prensa utilização foi uma prensa hidráulica Marcon MPH-15 (figura 02), em que foi 

aplicada uma força aproximada de 7,5 toneladas, com tempo de repouso de 5 min, com isso 

obteve-se uma pressão em torno de 37,5 MPa. O molde cilíndrico de aço inox para a produção 

dos briquetes media 5 cm de diâmetro interno. A quantidade de matéria-prima utilizada na 

compactação da matéria-prima foi cerca de 33 g, não foram aplicados materiais aglutinantes.  

 

Figura 02 – Prensa Hidráulica Marcon MPH-15 

 
Fonte: MARCON, 2019 
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3.3 Caracterização dos briquetes 

 

Os briquetes foram caracterizados e avaliados de acordo com o seu poder calorifico 

superior e sua densidade.  

O poder calorífico superior dos briquetes foi quantificado por meio da norma da 

ASTM E711-87 (ASTM, 2004), os ensaios foram realizados no calorímetro digital IKA 

C200. 

Após a produção dos briquetes, foi realizada a pesagem e a medição da altura e 

diâmetro dos mesmos. A pesagem foi feita em uma balança analítica, como pode ser visto na 

figura 03, e a medição foi realizada com o auxílio de um paquímetro. 

 

Figura 03 – Briquete sendo pesado 

 
                                                                       Fonte: arquivo pessoal 

 

Após as medições, foi realizado o cálculo para a determinação da D dos briquetes com 

base na equação 01. 

                                                           
 

 
                                                                    

Em que: 

D = densidade 

m = massa da amostra 

v = volume da mostra 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Uma amostra dos briquetes produzidos pode ser vista na figura 04. A mesma possui 

diâmetro de 5 cm, altura de 1,9 cm e peso de 32,4109 g. 

 

Figura 04 – Amostra do briquete produzido 

 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Os briquetes produzidos possuem formas bem definidas, não sendo quebradiços, o que 

significa que o processo de briquetagem ocorreu de forma eficiente e que a matéria-prima 

utilizada possui potencial para a produção de briquetes. 

Para avaliar o potencial energético dos briquetes foram analisadas as propriedade de 

densidade e poder calorífico superior.  

De acordo com Dias Júnior, Andrade e Costa Júnior (2014), a densidade influi 

diretamente na eficiência dos briquetes, visto que expressa a quantidade de material por 

unidade de volume, o que significa que quanto maior, mais concentração há de energia.  

O valor para a densidade encontrado no presente estudo foi de 0,87 g/cm
3
. Ponte 

(2017) encontrou um valor de 0,83 g/cm
3 

para o briquete produzido a partir de 50% de poda 

de mangueira e 50% de bagaço de cana, é perceptível certa aproximação nos resultados, o que 

pode era de se esperar, visto que uma das matérias-primas utilizadas por Ponte (2017) foi à 

poda de mangueira e a biomassa utilizada no presente trabalho foi o endocarpo da manga. 

Em relação ao poder calorífico superior, os resultados obtidos das amostras dos 

briquetes podem ser visualizados na tabela 01. 
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Tabela 01 – Poder calorífico superior dos briquetes 

Amostra Poder calorífico superior 

(kcal/kg) 

01                   4081,880 

02                   4080,680 

Média                   4081,280 

 

O poder calorífico superior é um dos parâmetros mais importantes para qualquer 

processo do uso de energia química, uma vez que é o poder calorífico superior, que determina 

a quantidade de energia liberada por quaisquer que sejam as matérias-primas ou fontes 

energéticas. Nessa perspectiva, um elevado valor para este parâmetro é altamente desejado, e 

os valores obtidos para essa propriedade no presente trabalho estão de acordo com os 

normalmente encontrados na literatura, que é acima de 4000 kcal/kg, o que é considerado um 

resultado bastante satisfatório. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos para o presente estudo se mostraram satisfatórios, sobretudo em 

relação ao poder calorífico superior dos briquetes, o qual foi superior a 4000 kcal/kg, 

mostrando um razoável potencial energético. 

É importante salientar que os briquetes contribuem de maneira positiva para o 

desenvolvimento sustentável, uma vez que é menos poluente se comparado a outros 

combustíveis sólidos, como o carvão e a lenha. 

Outra questão a ser elencada é que a “lenha ecológica” pode ser produzida por meio de 

várias biomassas residuais, o que se mostra bastante atrativo, haja vista que um resíduo estará 

sendo aproveitado na produção de um combustível sustentável. 
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PRODUÇÃO E ANÁLISE DO BIODIESEL SINTETIZADO A PARTIR DE 

75% DO ÓLEO DE OITICICA (LICANIA RÍGIDA) E 25% DO ÓLEO DE SOJA 

(GLYCINE MAX), VIA ROTA METÍLICA E CATÁLISE COM KOH 

Tuanny Victória Fernandes Morais1; Fernanda Mariely Dantas de Souza 2; Vitória Virgínia Góis de 

Oliveira 3; Márcio Cleivo de Morais Souza4 e Francisco Alexis Dantas Maia5.  

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Apodi                                               

 ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A Licania Rígida, conhecida popularmente como oiticica, é uma espécie nativa de matas 

ciliares do Nordeste Brasileiro, que devido possuir uma amêndoa que contém grandes 

quantidades de óleo e não ser uma matéria-prima que faz parte do setor alimentício, tornou-se 

o alvo do desenvolvimento deste trabalho, sendo destinada à produção de biodiesel. A priori, o 

óleo foi extraído e passou pelos processos de degomagem e neutralização. Porém, pensando em 

um possível melhoramento das características proveniente do óleo da semente de oiticica, foi 

adicionado um percentual correspondente a 25% de óleo de soja (Glycine Max) ao mesmo. Por 

conseguinte, por meio da reação de transesterificação, sob temperatura de 60°C e duração de 2 

horas, o biodiesel foi sintetizado. Por fim, foram sucedidas análises físico-químicas para avaliar 

a potencialidade deste biocombustível, tais como: índice de acidez, peróxido, densidade, 

refração, além da execução da análise cromatográfica. A partir dos resultados obtidos com tais 

práticas, foi possível compará-los com valores recomendados por órgãos reguladores, como a 

ANP, AOCS e ANVISA. Observou-se que o rendimento foi de 86,38%, considerado bastante 

satisfatório, e, além disso – de forma geral – apenas a densidade não estava de acordo com seu 

referido órgão comparativo, a ANVISA. O biodiesel obteve 100% de conversão em ésteres 

metílicos. Portanto, pode-se concluir que a oiticica é uma importante matéria-prima para a 

produção de biodiesel, valendo a oportunidade de um maior número de pesquisas relacionadas 

ao aprimoramento de sua produção. 

PALAVRAS-CHAVE: Oiticica. Soja. Biodiesel. Rendimento. Óleo. 

ABSTRACT 

Licania Rigida, popularly known as oiticica, is a native species of riparian forests of the 

Brazilian Northeast, which due to having an almond that contains large amounts of oil and not 

being a raw material that is part of the food sector, has become the target. of the development 

of this work, being destined to the biodiesel production. A priori, the oil was extracted and went 

through the degumming and neutralization processes. However, thinking about a possible 
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improvement of the characteristics from the eicic seed oil, a percentage corresponding to 25% 

soybean oil (Glycine Max) was added to it. Therefore, by means of the transesterification 

reaction at 60 ° C and duration of 2 hours, biodiesel was synthesized. Finally, physicochemical 

analyzes were performed to evaluate the potentiality of this biofuel, such as: acidity index, 

peroxide, density, refraction, besides the chromatographic analysis. From the results obtained 

with these practices, it was possible to compare them with values recommended by regulatory 

agencies, such as ANP, AOCS and ANVISA. It was observed that the yield was 86.38%, 

considered very satisfactory, and besides - in general - only the density was not in agreement 

with its referred comparative body, ANVISA. Biodiesel obtained 100% conversion to methyl 

esters. Therefore, it can be concluded that ocicica is an important raw material for the 

production of biodiesel, giving the opportunity for more research related to the improvement of 

its production. 

KEYWORDS: Oiticica. Soy. Biodiesel Yield. Oil. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o passar dos anos, o petróleo está cada vez mais sendo alvo de explorações e tem 

sido um recurso energético gerador de divisas para a economia de países e nações, a exemplo 

do Brasil, entretanto, também, difusor de impactos ambientais negativos. Nessa conjuntura, o 

petróleo constitui a principal fonte de energia utilizada pela sociedade contemporânea, apesar 

de ser um recurso natural não renovável. As etapas que envolvem a produção de petróleo desde 

a perfuração de poços até o refino, direta ou indiretamente, têm causado alterações negativas 

ao meio ambiente (MARTINS et al., 2015, p.54).  

Tendo em vista tal cenário agravante, é real a necessidade de esforços mundiais 

destinados ao aumento da oferta de energia e de, principalmente, migrar para uma matriz mais 

“limpa”, tendendo a dar maior enfoque aos processos sustentáveis, sob a ótica econômica, 

ambiental e social. Por conseguinte, devido ser um combustível menos poluente que os 

convencionais, a inserção do biodiesel – tipo de biocombustível – na matriz energética acarreta 

uma série de benefícios à sociedade, ao meio ambiente e a economia (SANTOS, 2018, p. 21).  

O biodiesel pode ser obtido a partir de diferentes matérias-primas. Dentre tais, este 

projeto deu ênfase nas oleaginosas oiticica (Licania Rigida) – que atualmente não tem sido 

muito estudada – e a soja (Glycine Max) – com grãos que são alvos de muitas pesquisas, 

possuindo grande aplicabilidade no setor alimentício e energético.  Portanto, por ser um fluido 

de qualidade já reconhecida, o óleo de soja pode ser uma importante ferramenta para 
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incrementar o biodiesel da oiticica, aumentando assim, a qualidade desse biocombustível e 

consequentemente, sua utilização pelo mundo. 

Logo, este projeto foi executado com o intuito de sintetizar e avaliar o biodiesel gerado 

a partir de blends entre o óleo de oiticica – o qual necessitou passar, inicialmente, por 

tratamentos de controle de qualidade – e o óleo de soja. Foi utilizada uma proporção de 50% 

para ambos os componentes, tendo como objetivo a comparação dos resultados obtidos (em 

termos de qualidade e rendimento) do biodiesel sintetizado ao fim da reação de 

transesterificação, via rota metílica e catálise básica, com padrões recomendados por algumas 

entidades reguladoras. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 BIODIESEL E SUA OBTENÇÃO POR MEIO DA REAÇÃO DE 

TRANSESTERIFICAÇÃO 

O biodiesel é um substituto natural do diesel de petróleo, que pode ser produzido a partir 

de fontes renováveis como óleo vegetais, gorduras animais e óleos residuais. O mesmo 

corresponde a um éster monoalquilico de ácidos graxos derivados de lipídeos de ocorrência 

natural e pode ser produzida através da reação de triglicerídeos, com um álcool e na presença 

de um catalisador ácido ou básico (CUNHA, 2018, p. 11).  

Atualmente, o tipo de reação mais utilizada para a síntese do biodiesel é a de 

transesterificação (figura 01), que ocorre entre um triglicerídeo e um álcool com razão molar 

de 1:3, respectivamente. Esta reação tem como produtos finais o biodiesel e o glicerol, além de 

triglicerídeos e diglicerídeos não reagidos. Normalmente na produção do biodiesel os álcoois 

que são utilizados são os de cadeia mais curta, como metanol, devido à sua maior reatividade 

(DANTAS, 2018, P.18).  

 

Figura 01: reação de transesterificação de um triglicerídeo. 
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Fonte: MACEDO, 2017, p.41. 

 

2.2 CATÁLISE HOMOGÊNEA BÁSICA 

Na transesterificação por catálise homogênea básica, geralmente são utilizados 

catalisadores hidróxidos, carbonatos e alcóxidos de sódio ou potássio. Neste tipo de catálise, 

reagentes e catalisador encontram-se na mesma fase, proporcionando melhor interação entre 

esses componentes e, consequentemente, resultando em melhor rendimento de reação (SUSIN, 

2018, p. 20).  A catálise homogênea básica é utilizada largamente na indústria por apresentar 

uma cinética de reação mais rápida, em condições moderadas de pressão e temperatura, sendo 

mais eficiente (VARGAS; LISSNER; METH, 2017, p. 260).  

2.3 OITICICA (LICANIA RÍGIDA) 

A oiticica (Licania Rígida), procedente da família Chrysobalanaceae, é uma espécie 

encontrada próxima aos cursos d'água temporários do semiárido nordestino, concentrando-se 

nas bacias hidrográficas do Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba. Em termos econômico, 

devido sua característica positiva relacionada a grande produção de óleo, pode ser considerada 

promissora à expansão e diversificação entre outras matérias-primas com potencialidades para 

a produção de biodiesel e biolubrificantes (GUIMARÃES, 2018, p.33). A figura abaixo (02) 

representa árvore localizada no sítio Ponta 2, situado no município de Apodi-RN. 

 

Figura 02: árvore de oiticica. 
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Fonte: arquivo pessoal 

 

Sua semente é rica em óleo, com aproximadamente 54% na amêndoa. Sendo constituída 

basicamente pelos ácidos licânico (70 a 80%), linolêico (10 a 12%) com pequenas quantidades 

de ácido oleico, palmítico e esteárico (ALBUQUERQUE NETO, 2016, p.28). 

 

2.4 OLEAGINOSA SOJA (GLYCINE MAX) 

O óleo de soja apresenta em sua composição os ácidos graxos saturados (palmítico, 

araquídico e esteárico) e insaturados (oleico, linoleico e linolênico), que são determinantes para 

a qualidade final do biodiesel, sendo desejável um menor conteúdo de ácidos graxos saturados 

(principalmente o palmítico) e poli-insaturados (linoleico e linolênico), uma vez que estes 

últimos são responsáveis pelo decréscimo na estabilidade oxidativa do óleo (LIMA; PELUZIO; 

AFFÉRRI, 2017, p.264). 

3 METODOLOGIA 

3.1 MATÉRIA PRIMA   

Primeiramente, foi extraído o óleo das sementes de oiticica, posterior ao processo de 

trituração no moinho de facas Fortinox, Star FT 50, do tipo Willye. O processo descrito está 

sendo representado pela imagem 03, expressa abaixo: 
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Figura 03: sementes de oiticica descascadas (a) e após serem trituradas (b).  

 

                                                (a)                                              (b) 

                                                                    

                                         Fonte: arquivo pessoal  

 

As sementes trituradas foram distribuídas em quatro sachês de papel filtro e colocadas 

em duas colunas do extrator. A extração do óleo ocorreu em três horas, à 80 °C, através do 

extrator Soxhlet com 300 mL de Hexano em cada balão volumétrico acoplado ao referido 

instrumento. Em seguida o óleo das sementes de oiticica passou por um processo de 

degomagem e neutralização.  

 

3.1.1 SÍNTESE DO BIODIESEL 

Para a produção, foram utilizadas massas de 12,5g do óleo de soja e 12,5g do óleo de 

oiticica, 15,89 g de metanol e 0,25g de KOH dissolvidos. Na sequencia o meio reacional foi 

colocado em um balão de fundo chato sob refluxo (figura 04), durante duas horas com 

temperatura de 60°C.  

 

Figura 04: produção do biodiesel formado por blendas do óleo de oiticica e soja. 

 
Fonte: arquivo pessoal 
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Após o fim da reação de transesterificação, a mistura formada foi deixada em repouso 

durante 24 horas em um funil de decantação para a posterior lavagem do biodiesel. 

3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA DO BIODIESEL 

Todas as análises físico-químicas realizadas no presente trabalho, com exceção da 

cromatografia, foram baseadas na metodologia do Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008). 

3.2.1 ÍNDICE DE ACIDEZ   

Primeiramente, foram inseridos em um erlenmeyer 2 g do biodiesel (E) e 

posteriormente, 0,025 L de éter etílico: etanol (2:1). A mistura foi agitada vigorosamente e em 

seguida, duas gotas da solução alcoólica de fenolftaleína a 1% foi adicionada no erlenmeyer, 

para que assim fosse feita a titulação com solução aquosa de hidróxido de potássio (KOH) com 

0,1 de normalidade (N) até viragem do indicador incolor para a tonalidade rosa (V). O índice 

de acidez (IA) em mg KOH/g foi calculado a partir da equação: 

𝐼𝐴 =  
(56,1 𝑥 𝑉 𝑥 𝑁)

𝐸
 

3.2.2 ÍNDICE DE PERÓXIDO 

Primeiramente, foi encontrado o valor padrão, inserindo em um erlenmeyer 15 mL da 

solução de ácido clorofórmio, 0,25 mL da solução saturada de iodeto de potássio. A solução 

ficou em repouso durante um minuto e posteriormente, 15 mL de água destilada e 0,5 mL de 

indicador amido.  Novamente a solução ficou em repouso e após 5 minutos foi titulada com 

tiossulfato de sódio (0,1 N) até o desaparecimento da cor rosa claro. De acordo com o valor 

gasto de tiossulfato de sódio, foi determinado o valor padrão (P). Adiante, todo o processo se 

repetiu, contudo, acrescentando 2,5 g (p) do óleo de oiticica ao titulado. Assim, de acordo com 

o volume do titulante gasto (A), foi realizado o cálculo do índice de peróxido (IP) a partir da 

fórmula descrita a baixo:  

𝐼𝑃 =
(𝐴 −  𝑃)𝑥 𝑁 𝑥 1000

𝑝
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3.2.3 OUTRAS ANÁLISES                                                                                                   

Primeiramente, foi realizado o cálculo da densidade por meio de um densímetro da 

marca Anton Paar DMA 35.  Além disso, para a medição do índice de refração do biodiesel 

sintetizado se utilizou um refratômetro do tipo ABBE e marca Quimis e, por fim, foi feito uma 

análise cromatográfica, a partir de um cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo QP2010SE 

Plus. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com relação aos resultados obtidos por meio das análises físico-químicas realizadas e 

seus comparativos com a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), 

primeiramente, pode-se destacar que o biodiesel em questão apresentou um rendimento 

bastante satisfatório, sendo equivalente a 86,38%. Tal dado se revela como algo vantajoso, 

tendo em vista que a oiticica pode ser obtida por um baixo custo, além de não competir com o 

setor alimentício. Na tabela abaixo estão expressos os demais resultados obtidos por meio dos 

procedimentos realizados (tabela 01).  

Tabela 01: comparativo entre os resultados obtidos na caracterização físico-química do 

biodiesel e a ANP. 

Fonte: tabela elaborada pelos autores (2019). 

Com relação a análise do índice de acidez, o biodiesel, após a correção de sua acidez 

inicial, forneceu um valor de 0,4 mg KOH/g, mostrando-se de acordo com o padrão de 

qualidade da ANP, a qual recomenda um teor de 0,5 mg KOH/g para esse tipo de substância. 

Com isso, esse biodiesel torna-se vantajoso neste quesito, uma vez que o índice de acidez 

Biodiesel  
Rendimento 

(%)  

     Acidez 

(mg KOH/g) 

        Peróxido 

        (meq/Kg) 

  Densidade 

    (g/cm3)  

    Refração  

      (25 ºC) 

Oiticica / 

soja  
    86,38         0,4 

  8                    0,92       1,6395 

ANP -        ≤0,5 NC 0,85 – 0,90         NC 
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influência na hidrólise do biodiesel e oxidação, que quando em valores altos possui também 

ação corrosiva sobre os componentes metálicos do motor.  

Para a análise do índice de peróxido foi realizado um comparativo com as 

recomendações impostas pela ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), tendo em 

vista que a ANP não estabelece um padrão adequado para o índice em questão. Nessa 

conjuntura, foi encontrado um valor de 8 meq/Kg e, sabendo que a ANVISA define um limite 

máximo de 10 meq/kg, torna-se perceptível que o biodiesel sintetizado se encontra de acordo 

com o referido órgão, o que mais uma vez o torna vantajoso, sabendo que biodieseis que se 

apresentam com um alto índice de peróxido possuem uma maior facilidade para se oxidar, 

perdendo suas propriedades com maior rapidez.  

Partindo para o quesito densidade do biodiesel, é notório que o biodiesel não se 

enquadrou na faixa de valores estipulados pela resolução ANP Nº 45, de 25.8.2014, que vai de 

0,85 a 0,90 g/cm3, manifestando-se com uma baixa variação. Entretanto, a densidade de tal 

biodiesel já passa a ser considerada como irregular e assim, consequentemente, a sua utilização 

traz uma maior chance de afetar a performance do motor em que será inserido, além de uma 

maior tendência a gerar fumaça negra e liberar maiores concentrações de materiais particulados. 

A respeito da análise do índice de refração, a ANP não fornece uma faixa de valores 

classificados como ideais para biodieseis. Entretanto, neste quesito foi realizada uma 

comparação utilizando como referência os resultados fornecidos por Oliveira et al. (2010), o 

que segundo o trabalho realizado por tal, o índice de refração para biodiesel de soja – que tende 

a ser uma substância com propriedades e características físico-químicas bastante satisfatórias – 

foi equivalente a 1,453. Logo, é perceptível que, com relação a esse valor comparativo, o 

biodiesel apresenta um índice de refração que está bastante elevado: 1,6395.  

4.1 ANÁLISE CROMATOGRÁFICA  

A análise cromatográfica foi realizada com o intuito de verificar e caracterizar a 

formação dos ésteres metílicos que compõem o biodiesel produzido. No cromatograma a seguir 

(figura 05) é possível verificar a conversão dos ácidos graxos em ésteres metílicos confirmando 

assim a formação do biodiesel, revelando que a reação de transesterificação ocorreu com 

eficácia.   
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Figura 05: cromatograma dos ésteres metílicos presentes no biodiesel. 

                                                   Fonte: tabela elaborada pelos autores (2019). 

 

De acordo com a cromatografia foram detectados 10 ésteres, em que os principais foram 

representados na tabela 2 abaixo. Assim, foi perceptível a formação majoritária do éster 10,12-

tricosadinoato de metila (massa molar equivalente a 360 g/mol), com uma área equivalente a 

45,46 %.  

Tabela 02: dados da análise cromatográfica do biodiesel 75% oiticica e 25% soja. 

Fonte: tabela elaborada pelos autores (2019). 

A figura 06 mostra a representação do espectro de massa correspondente a subtância 

majoritária na amostra analisada, fornecida pelo cromatógrafo.  

Figura 06: espectro de massa do éster 10,12-tricosadinoato de metila. 

Tempo retenção 

(min)  

Ésteres metílico Fórmula 

molecular 

Área (%) 

8,484 Hexadecanoato de metila C17H34O2 9,43 

12,813 9,12-Octadienoato de metila C19H34O2 9,51 

12,998 9-octadecenoato de metila C19H36O2 14,57 

13,769 Estearato de Metila C19H38O2 7,37 

17,799 
9. cis., 11. trans. t, 13. trans.-

octadecatrienoato de metila  

C19H32O2 9,45 

19,488 10,12-tricosadinoato de metila C24H40O2 45,46 
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Fonte: arquivo pessoal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Tendo em vista os resultados obtidos, pode-se considerar que o biodiesel sintetizado a 

partir da mistura das matérias-primas óleo de oiticica (75%) e óleo de soja (25%) forneceu, de 

modo geral, resultados bastantes vantajosos e satisfatórios para suas propriedades avaliadas. 

Como exposto, seu rendimento foi significativamente elevado, superando 80% e, além disso, 

predominaram resultados positivos para os demais testes realizados, em que foram obtidos 

valores que estavam em conformidade com padrões da ANP, AOCS e ANVISA, além de 

trabalhos sobre essa temática presentes na literatura, com exceção apenas de sua densidade, que 

estava um pouco superior ao valor recomendado. Ademais, vale ressaltar que o biodiesel em 

pauta obteve, de acordo com a análise cromatográfica realizada, 100% de conversão em ésteres 

metílicos, o que valida eficazmente sua função química.  

REFERÊNCIAS 

ALBUQUERQUE NETO, Oto Lima de. Obtenção e caracterização do óleo da oiticica 

(Licania rígida) para uso como biolubrificante. 2016. 72 f. Dissertação (Mestrado) - Curso 

de Engenharia Mecânica, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2016. 

 

CUNHA, Mônica Claudino Moreira. MÉTODOS ANALÍTICOS DE DETERMINAÇÃO 

DE BIODIESEL EM DIESEL. 2018. 48 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia Química, 

Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 

2018.  

 

982 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

DANTAS, João Victor Costa Cavalcante. TRANSESTERIFICAÇÃO SUPERCRÍTICA DE 

ÓLEO DE ALGODÃO EM REATOR CONTÍNUO: UMA POSSÍVEL ALTERNATIVA 

NA PRODUÇÃO DE BIODIESEL. 2018. 36 f. TCC (Graduação) - Curso de Engenharia 

Química, Departamento de Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do 

Norte, Natal - RN, 2018. 

 

GUIMARÃES, Adriana Karla Virgolino. ESTUDO DO ÓLEO DE OITICICA (Licania 

rigida, Benth) PARA OBTENÇÃO DE BIODIESEL E AVALIAÇÃO DAS SUAS 

PROPRIEDADES COMO COMBUSTÍVEL. 2018. 295 f. Tese (Doutorado) - Curso de 

Engenharia Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2018. 

 

LIMA, Maria Dilma de; PELUZIO, Joênes Mucci; AFFÉRRI, Flávio Sérgio. Correlações 

fenotípicas entre atributos químicos, físico-químicos e agronômicos em soja visando à 

produção de biodiesel. Amazonian Journal, Manaus, v. 60, n. 03, p.263-267, set. 2017. 

 

MACEDO, Alice Lopes. NOVO CATALISADOR HETEROGÊNEO MAGNÉTICO 

SiO2/KI/γFe2O3 PARA REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO EM ÓLEOS 

VEGETAIS PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL. 2017. 144 f. Tese (Doutorado) - Curso 

de Ciência e Tecnologia de Biocombustíveis, Programa de Pós-graduação em Biocombustíveis, 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, Diamantina, 2017.  

 

OLIVEIRA, Isadora R. et al. ÓLEO DE FRITURA SAPONIFICADO COMO TENSOATIVO 

EM MICROEMULSÕES DE BIODIESEL. In: CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA, 

12., 2010, Porto Alegre – Rs. Artigo. Porto Alegre: Cic, 2010. p. 1 - 5. 

 

SUSIN, Jordana Boschetti. ESTUDO DOS PARÂMETROS DA REAÇÃO DE 

TRANSESTERIFICAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL. 2018. 44 f. TCC 

(Graduação) - Curso de Engenharia Química, Departamento de Engenharia Química, 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2018.  

 

983 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

SÍNTESE E ANÁLISE DO BIODIESEL COMPOSTO POR 25% ÓLEO DE 

OITICICA (LICANIA RÍGIDA) E 75% DE ÓLEO DE SOJA (GLYCINE MAX), 

VIA ROTA METÍLICA E CATÁLISE BÁSICA 

RESUMO 

O óleo da semente de oiticica (Licania rígida), vem ganhando destaque no setor energético, por 

possuir um alto rendimento de sua amêndoa, cerca de 54% é composto de óleo. É uma árvore 

típica de matas ciliares do sertão nordestino, muito encontrada no Rio Grande do Norte e Ceará. 

Tendo em vista as perspectivas futuras, tornou-se o objetivo do desenvolvimento deste trabalho, 

objetivando à produção do biodiesel. Após a extração do óleo, o mesmo necessitou passar por 

processos de tratamento: degomagem e neutralização. O biodiesel foi sintetizado por meio da 

reação de transesterificação, sob a temperatura de 70°C, reagindo por 2 horas. Em busca de um 

possível melhoramento das características proveniente do óleo da semente de oiticica, foi 

adicionado um percentual correspondente a 75% do óleo de soja (Glycine max) ao mesmo. Em 

seguida, foram realizadas as análises físico-químicas para avaliar parâmetros qualitativos deste 

biocombustível já sintetizado, tais como: índice de acidez, peróxido, densidade, refração, além 

da execução da análise cromatográfica. A partir dos valores obtidos com tais práticas, foi 

possível compará-los com resultados recomendados por órgãos reguladores como a ANP, 

AOCS e ANVISA. Sendo obtido um rendimento de produção bastante satisfatório, de 80,74% 

e, além disso – de forma geral – os testes em sua grande maioria forneceram valores que 

estavam em conformidade com o que é estabelecido pelos referidos órgãos reguladores. O 

biodiesel obteve 100% de conversão em ésteres metílicos. Sendo assim, pode-se concluir que a 

oiticica é uma importante matéria-prima para a produção de biodiesel, valendo a oportunidade 

para expandir as pesquisas sobre essa matéria prima. 

PALAVRAS-CHAVE: Oiticica. Biocombustível. Soja. Biodiesel. Misturas. 

ABSTRACT 

Oficica seed oil (Licania rigida), has been gaining prominence in the energy sector, because it has a 

high yield of its almond, about 54% is composed of oil. It is a typical tree of riparian forests of the 

northeastern sertão, very found in Rio Grande do Norte and Ceará. In view of future prospects, it 

became the objective of the development of this work, aiming at the production of biodiesel. After 

oil extraction, it had to undergo treatment processes: degumming and neutralization. Biodiesel was 

synthesized by transesterification reaction at 70 ° C, reacting for 2 hours. In search of a possible 

Francisco Alexis Dantas Maia1, Marcio Cleivo de Morais Souza2, Tuanny Victória Fernandes 

Morais3, Fernanda Mariely Dantas Souza4 e Vitoria Virginia Góis de Oliveira5 

1,2,3,4,5IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 
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improvement of the characteristics from the eicic seed oil, a percentage corresponding to 75% of the 

soybean oil (Glycine max) was added to it. Then, the physicochemical analyzes were performed to 

evaluate qualitative parameters of this already synthesized biofuel, such as: acidity index, peroxide, 

density, refraction, besides the chromatographic analysis. From the values obtained with such 

practices, it was possible to compare them with results recommended by regulatory agencies such as 

ANP, AOCS and ANVISA. A very satisfactory production yield of 80.74% was obtained and, 

moreover - in general - the tests mostly provided values which were in accordance with what is 

established by the said regulatory bodies. Biodiesel obtained 100% conversion to methyl esters. Thus, 

it can be concluded that ocicica is an important raw material for biodiesel production, providing the 

opportunity to expand research on this raw material. 

KEYWORDS: Oiticica. Biofuel. Soy. Biodiesel. Blends.  

1 INTRODUÇÃO 

Segundo Salles (2019). O Protocolo de Quioto constitui um tratado complementar à 

Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, definindo metas de redução 

de emissões para os países desenvolvidos e os que, à época, apresentavam economia em 

transição para o capitalismo, considerados os responsáveis históricos pela mudança atual do 

clima, vale ressaltar que o dito tratado foi criado em 1997. 

Em perspectiva de tal contexto, o biodiesel – biocombustível proveniente de matérias 

primas renováveis, é obtido de fontes limpas e renováveis (ciclo curto do carbono) que não 

contém compostos sulfurados. Esse biocombustível, quando comparado ao diesel, oferece 

vantagens para o meio ambiente como a redução de emissões de dióxido de carbono, e sem 

contar as eficiências econômicas (SANTOS; PINTO, 2010). 

Dentre as matérias-primas que podem ser utilizadas para produção de biodiesel, este 

projeto deu ênfase as oleaginosas oiticica (Licania Rigida) – a qual não é alvo de muitas 

pesquisas do campo energético – e a soja (Glycine Max), a qual é amplamente utilizada  no 

setor alimentício - energético, além disso, possui um elevado rendimento ao finalizar a síntese 

do biodiesel. Por ser um fluido de propriedades já reconhecidas. Sendo assim,  o óleo de soja 

uma importante ferramenta para incrementar o biodiesel da oiticica, podendo aumentar a 

qualidade desse biocombustível e consequentemente, sua utilização pelo mundo. 

Sendo assim, este trabalho foi realizado com o objetivo central de avaliar os parâmetros 

qualitativos do biodiesel produzido a partir do óleo de oiticica – que previamente passou por 

tratamentos para a correção de algumas de suas características indesejáveis – associado ao óleo 
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de soja, em uma proporção de 75%. Tal mistura de matérias-primas foi estabelecida com o 

propósito de analisar e comparar os resultados obtidos, em termos de qualidade e rendimento, 

do biodiesel sintetizado ao fim da reação de transesterificação, via rota metílica e catálise 

básica. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O QUE É BIODIESEL?  

O termo biodiesel pode ser aplicado a qualquer combustível de origem renovável 

adequado ao uso em motores do ciclo-diesel, entretanto, apenas a mistura de monoésteres 

graxos, que pode ser obtida a partir da modificação química de óleos vegetais ou gorduras 

animais, é regulamentada pela Resolução n° 45 da ANP. Sendo assim, o país por ser detentor 

de uma grande extensão territorial, apresenta uma ampla diversidade de matérias-primas para a 

produção de biodiesel, como a soja, o girassol, a mamona, o milho, além das de origem animal 

como o sebo bovino e as gorduras de frango e de suínos (RAMOS et al., 2017) 

2.2 REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO 

Transesterificação, é quando o éster original reage com um álcool, o processo de 

transesterificação é denominado alcoólise. Esta reação é reversível e prossegue essencialmente 

misturando os reagentes. Contudo, a presença de um catalisador (ácido ou base) acelera 

consideravelmente esta conversão, como também contribui para aumentar o rendimento da 

mesma. Na transesterificação de óleos vegetais, um triacilglicerídeo reage com um álcool na 

presença de uma base ou ácido forte, produzindo uma mistura de ésteres de ácidos graxos e 

glicerol (GERIS, et al. 2011) 

Figura 01: reação de transesterificação de um triglicerídeo para produção da mistura de 

ésteres graxos de ácidos (biodiesel). 
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Fonte: GERIS, et al. 2011, p.1370. 

2.3 CATÁLISE HETEROGÊNEA BÁSICA  

Neste tipo de catálise, reagentes e catalisador encontram-se na mesma fase, 

proporcionando melhor interação entre esses componentes e, consequentemente, resultando em 

melhor rendimento de reação. Além disso, permite que as transformações químicas sejam 

efetuadas de maneira controlada (estéreo e quimiosseletiva), e em condições mais brandas. 

(DIAS; FERREIRA; CUNHA, 2012). 

2.4 AMÊNDOA DE OITICICA (LICANIA RÍGIDA)  

Considerada planta oleaginosa, a oiticica (Licania rigida Benth) é espécie típica de 

matas ciliares da Caatinga do Sertão, em altitudes que variam de 50 a 300m, sendo uma espécie 

nativa, que em seu habitat compete com outras vegetações. Os principais vales nordestinos cuja 

espécie é encontrada vegetando mais densamente são: do Acaraú e Jaguaribe (CE), do Açu, 

Apodi e Ipanema (RN). A oiticica pertence à família Crysobalanaceae (MANOEL et al., 2014). 

A figura abaixo (02) representa oiticicas encontradas no sítio Ponta 2, localizado no município 

de Apodi-RN 

Figura 02: árvore (a) e sementes (b) de oiticica. 

  

(a)                       (b) 

Fonte: arquivo pessoal 

Sua semente é rica em óleo, com aproximadamente 54% na amêndoa. É constituída 

basicamente pelos ácidos licânico (70 a 80%), linolêico (10 a 12%) com pequenas quantidades 

de ácido oleico, palmítico e esteárico. Por algumas características químicas, ganha destaque no 

mercado industrial pela sua alta secatividade (ALBUQUERQUE, 2016). 
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2.5 OLEAGINOSA SOJA (GLYCINE MAX) 

O óleo de soja apresenta em sua composição os ácidos graxos saturados (palmítico, 

araquídico e esteárico) e insaturados (oleico, linoleico e linolênico), que são determinantes para 

a qualidade final do biodiesel, sendo desejável um menor conteúdo de ácidos graxos saturados 

(principalmente o palmítico) e poli-insaturados (linoleico e linolênico), uma vez que estes 

últimos são responsáveis pelo decréscimo na estabilidade oxidativa do óleo (LIMA; PELUZIO; 

AFFÉRRI, 2017).  

3 METODOLOGIA  

3.1 PRODUÇÃO DO BIODIESEL A PARTIR DAS PROPORÇÕES EM MASSA DE 

50% DO ÓLEO DE OITICICA ASSOCIADO A 50% DO ÓLEO DE SOJA. 

3.1.1 MATÉRIA PRIMA   

Primeiramente, foi extraído o óleo das sementes de oiticica, posterior ao processo de 

trituração no moinho de facas Fortinox, Star FT 50, do tipo Willye. O processo descrito está 

sendo representado pela imagem 03, expressa abaixo. 

Figura 03: sementes de oiticica descascadas (a) e após serem trituradas (b).     

                                                                   

(a)                                                                        (b)                                                                    

                                         Fonte: arquivo pessoal 

As sementes trituradas foram distribuídas em quatro sachês de papel filtro e colocadas 

em duas colunas do extrator. A extração do óleo ocorreu em três horas, à 80 °C, através do 

extrator Soxhlet com 300 mL de Hexano em cada balão volumétrico acoplado ao referido 

instrumento. Em seguida o óleo das sementes de oiticica passou por um processo de 

degomagem e neutralização.  
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3.1.2 SÍNTESE DO BIODIESEL 

 

Para a produção, foram utilizadas massas de 18,75g do óleo de soja e 6,25g do óleo de 

oiticica, 15,89 g de metanol e 0,25g de KOH dissolvidos. Na sequencia o meio reacional foi 

colocado em um balão de fundo chato sob refluxo (figura 04), durante duas horas com 

temperatura de 60°C.  

Figura 04: produção do biodiesel 25% oiticica e 75% soja. 
 

 
Fonte: arquivo pessoal 

 

Após o fim da reação de transesterificação, a mistura formada foi deixada em repouso 

durante 24 horas em um funil de decantação para a posterior lavagem do biodiesel. 

3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA DO BIODIESEL 

Todas as análises físico-químicas realizadas no presente trabalho, com exceção da 

cromatografia, foram baseadas na metodologia do Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008). 

3.2.1 RENDIMENTO  

O rendimento do biodiesel produzido foi calculado relacionando-se a massa gerada 

dessa substância com a massa de óleo utilizada na reação de transesterificação.  

3.2.2 ÍNDICE DE ACIDEZ    

Primeiramente, foram inseridos em um erlenmeyer 2 g do biodiesel (E) e 

posteriormente, 0,025 L de éter etílico: etanol (2:1). A mistura foi agitada vigorosamente e em 

seguida, duas gotas da solução alcoólica de fenolftaleína a 1% foi adicionada no erlenmeyer, 

para que assim fosse feita a titulação com solução aquosa de hidróxido de potássio (KOH) com 
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0,1 de normalidade (N) até viragem do indicador incolor para a tonalidade rosa (V). O índice 

de acidez (IA) em mg KOH/g foi calculado a partir da equação: 

 

𝐼𝐴 =  
(56,1 𝑥 𝑉 𝑥 𝑁)

𝐸
 

3.2.3 ÍNDICE DE PERÓXIDO 

         Primeiramente, foi necessário realizar um procedimento para encontrar o valor 

padrão que será utilizado no cálculo do índice de peróxido da amostra do óleo, inserindo em 

um erlenmeyer 15 mL da solução de ácido clorofórmio, 0,25 mL da solução saturada de iodeto 

de potássio. A solução ficou em repouso durante um minuto e posteriormente, 15 mL de água 

destilada e 0,5 mL de indicador amido.  Novamente a solução ficou em repouso e após 5 

minutos foi titulada com tiossulfato de sódio (0,1 N) até o desaparecimento da cor rosa claro. 

De acordo com o valor gasto de tiossulfato de sódio, foi determinado o valor padrão (P).  Dando 

continuidade ao processo de determinação do índice de peróxido, o mesmo experimento citado 

a cima foi realizado, contudo, desta vez foi acrescentado 2,5 g (p) do óleo de oiticica ao titulado. 

Assim, de acordo com o volume do titulante gasto (A), foi realizado o cálculo do índice de 

peróxido (IP) a partir da fórmula descrita a baixo:  

 

𝐼𝑃 =
(𝐴 −  𝑃)𝑥 𝑁 𝑥 1000

𝑝
 

3.2.4 DENSIDADE 

Para calcular a densidade foi utilizado um densímetro da marca Anton Paar DMA 35.  

3.2.5 ÍNDICE DE REFRAÇÃO   

Para a medição do índice de refração do biodiesel sintetizado, inicialmente, se utilizou 

um refratômetro do tipo ABBE e marca Quimis.  

3.2.6 ANÁLISES CROMATOGRÁFICAS  

Nesta análise foi utilizado o cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo QP2010SE Plus. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos resultados obtidos nas análises, foi realizado um comparativo com os 

padrões de valores estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), como mostra a tabela abaixo.  

Tabela 01: comparativo entre os resultados obtidos na caracterização físico-química do 

biodiesel e a ANP.  

Fonte: tabela elaborada pelos autores (2019) 

Primeiramente, pode-se afirmar que o biodiesel produzido com 25% do óleo de oiticica 

associado a 75% do óleo de soja forneceu resultados satisfatórios em questão de rendimento 

em massa, apresentando valor de 80,74%. Sendo assim, isto é algo bastante favorável, tendo 

em vista que parte da matéria prima (óleo de oiticica) utilizada na produção de tal biodiesel 

pode ser adquirida por um baixo custo ou até mesmo nenhum, dependendo da localidade.  

Com relação a análise do índice de acidez, o biodiesel em pauta – após a correção de 

sua acidez inicial – forneceu um valor de 0,4 mg KOH/g, estando de acordo com o padrão de 

qualidade da ANP, que sugere para esta substância um teor de 0,5 mg KOH/g. Dessa forma, 

esse biodiesel é vantajoso neste quesito, uma vez que índice de acidez elevado proporciona 

muitos efeitos negativos, como por exemplo, a possibilidade de catalisar reações 

intermoleculares dos triglicerídeos, além de ser prejudicial à estabilidade térmica do 

combustível na câmara de combustão. O índice de acidez influência na hidrólise do biodiesel e 

oxidação quando em valores altos, tendo também ação corrosiva sobre os componentes 

metálicos do motor. 

Biodiesel  
Rendimento 

(%) 

Acidez (mg 

KOH/g) 

Peróxido 

(meq/Kg) 

Densidade 

(g/cm3)  

Refração 

(25 ºC) 

Oiticica – 

soja 
80,74 0,4 

12 0,90 1,6770 

ANP - ≤05 NC 0,85– 0,90 NC 
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A Agência Nacional De Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) não estabelece 

um padrão adequado para o índice de peróxido de um biodiesel. Por outro lado, a ANVISA 

define o valor de até 10 meq/kg para este quesito. Observando a tabela dos resultados obtidos, 

é perceptível que o referido biodiesel apresentou um valor de 12 meq/kg, com relação ao padrão 

recomendado. Logo, biodieseis que se apresentam com um índice de peróxido acima de tal 

padrão, possuem uma maior facilidade para se oxidar, sendo este fator considerado como 

prejudicial à qualidade e funcionalidade do mesmo, porém, sendo essa desconformidade não 

tão alarmante por não está com uma alta disparidade.  

Partindo para o quesito densidade (massa específica) do biodiesel, é perceptível que esse 

biodiesel  se enquadrou na faixa de valores estipulados pela Resolução ANP Nº 45, de 

25.8.2014, que vai de 0,85 a 0,90 g/cm3. No entanto, é importante mencionar que o referido 

biodiesel obteve o resultado no limite do parâmetro, com um valor de 0,90 g/cm3, no entanto, 

tal resultado ainda está valido para faixa comparativa como um ponto positivo. Sendo assim, 

esse biodiesel não traz chances de afetar o bom funcionamento do moto ao qual for inserido, 

não contribuindo para a geração de fumaça negra e liberação de maiores concentrações de 

materiais particulados.  

A respeito da análise do índice de refração, a ANP não fornece uma faixa de valores 

classificados como ideais para biodieseis. Entretanto, neste quesito foi realizada uma 

comparação utilizando como referência os resultados fornecidos por Oliveira et al. (2010), o 

que segundo o trabalho realizado por tal, o índice de refração para biodiesel de soja – que tende 

a ser uma substância com propriedades e características físico-químicas bastante satisfatórias – 

foi equivalente a 1,453. Logo, é perceptível que, com relação a esse valor comparativo, o 

biodiesel constituído por 25% óleo de oiticica e 75% óleo de soja apresenta um índice de 

refração que está bastante elevado (1,6770).  

4.1. ANÁLISE CROMATOGRÁFICA 

 A análise cromatográfica gasosa acoplada ao espectrômetro de massa foi realizada com 

o intuito de caracterizar os ésteres metílicos que compõem o biodiesel produzido a partir da 

reação de transesterificação do óleo extraído das sementes de oiticica, associado ao óleo de 

soja. A análise destes espectros confirmou a formação do biodiesel, revelando que a reação de 

transesterificação ocorreu com eficácia. 

992 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 Tabela 02: dados da análise cromatográfica do biodiesel 25% oiticica e 75% soja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: tabela elaborada pelos autores (2019). 

 De acordo com a cromatografia, na qual foram detectados 10 ésteres nos tempos de 

retenção mostrados na figura 05, o biodiesel composto por 25% do óleo de oitcicica e 75% do 

óleo de soja, possui de forma predominante em sua composição o estér 9,12-Octadienoato de 

metila (C19H34O2), proveniente do ácido 9,12-Octadecadienóico, mais conhecido com ácido 

linoleico. A mencionada substância majoritária foi detectada dentro do tempo de retenção de 

13,055 minutos. 

Figura 05: cromatograma dos ésteres metílicos presentes no biodiesel 25% óleo de 

oiticica e 75% óleo de soja e seus tempos de retenção.  

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Tempo 

retenção (min)  

Ésteres metílico Fórmula 

molecular 

Área 

(%) 

8,538 Hexadecanoato de metila C17H34O2 12,13 

13,055 9,12-Octadienoato de metila C19H34O2 40,85 

13,207 9-octadecenoato de metila C19H36O2 23,06 

13,280 9-octadecenoato de metila C19H36O2 1,52 

13,850 Estearato de Metila C19H38O2 5,63 

         17,805 
9. cis., 11. trans. t, 13. trans.-

octadecatrienoato de metila  

C19H32O2 3,68 

18,868 18-metilnonadecanoato de metila C21H42O2 0,48 

19,468 10,12-tricosadinoato de metila C24H40O2 11,49 

19,718 10,12-tricosadinoato de metila C24H40O2 0,78 

20,179 Docosanoato de metila C23H46O2 0,39 

993 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

Figura 06: espectro de massa do éster 9,12-Octadienoato de metila, composto 

majoritário do biodiesel 25% óleo de oiticica e 75% óleo de soja.  

 

Fonte: arquivo pessoal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da análise dos resultados obtidos por meio de todo o processo executado com 

amostras do óleo extraído das sementes da oiticica e do biodiesel resultante de sua combinação 

com o óleo de soja, tornou-se perceptível que ambas as matérias-primas se apresentam 

vantajosas para a fabricação desse biocombustível. Com relação ao biodiesel produzido, pôde-

se considerar que a utilização de frações mássicas do óleo de soja ao óleo de oiticica acrescentou 

de forma positiva a essa substância. O biodiesel apresentou rendimento bastante satisfatório, 

superando 80% e além disso – de forma geral – os demais testes realizados forneceram valores 

que estavam em conformidade com padrões da ANP, AOCS e ANVISA, além de trabalhos 

sobre essa temática presentes na literatura.  A substância obteve 100% de conversão em ésteres 

metílicos. 
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BATUQUE-SE – PROTÓTIPO DE DISPOSITIVO PARA AUXILIAR 

SURDOS NA PERCEPÇÃO RÍTMICA COM PERCUSSÃO 

Lucas Guimarães Pessoa de Carvalho1; Maria Eliza Gurgel Fernandes2; 

Elenilson Vieira da Silva Filho3 e Luís Rodrigues da Silva Filho4 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra – Ciências da Computação. 

RESUMO 

A música é, além de uma forma de expressão artística e cultural, um importante agente socializador, 

capaz de promover a inclusão social e o bem-estar. Todavia, a deficiência auditiva torna-se um 

obstáculo para que os indivíduos surdos possam vivenciar tais experiências de forma plena. Nesse 

sentido, no intuito de auxiliar a relação entre os não-ouvintes e a percepção musical, o presente projeto 

visa o desenvolvimento de um dispositivo associado a um aplicativo Android que possa auxiliar 

surdos na percepção rítmica com percussão a partir de elementos não-sonoros, sendo estes visuais e 

de vibração. No aplicativo, haverá uma lista de instrumentos de percussão que poderão ser 

selecionados e, a partir da seleção, o ritmo do instrumento, controlado pelo próprio usuário, poderá 

ser percebido através de sinais transmitidos via Bluetooth em forma de impulsos elétricos para o 

dispositivo no pulso. Metodologicamente, o protótipo a ser construído consistirá na implementação 

dos componentes eletrônico, incluindo a plataforma Arduino. Posteriormente, almeja-se que sejam 

realizados testes do protótipo com indivíduos na condição abordada. Por fim, espera-se contribuir 

para trabalhos futuros que envolvam temas como a acessibilidade e inclusão de pessoas surdas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Dispositivo eletrônico. Música. Percussão. Surdez.   

ABSTRACT 

Music is, besides a form of artistic and cultural expression, an important socializing agent capable of 

promoting social inclusion and well-being. However, auditory de fi ciency becomes an obstacle for 

deaf individuals to experience such experiences fully. In this sense, in order to help the relationship 

between non-listeners and musical perception, the present project aims at the development of a device 

associated with an Android application that can assist deaf people in rhythmic perception with 

percussion from non-sound elements, being these visual and of vibration. In the application there will 

be a list of percussion instruments that can be selected and, from the selection, the rhythm of the 

instrument, controlled by the user himself, can be perceived through signals transmitted via bluetooth 

in the form of electrical impulses to the device in the wrist. Methodologically, the prototype to be 

built will consist of the implementation of the electronic components, including the Arduino platform. 

Subsequently, it is hoped that prototype tests will be performed with individuals in the condition 
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addressed. Finally, it is hoped to contribute to future work involving themes such as the accessibility 

and inclusion of deaf people. 

 

KEYWORDS: Accessibility. Electronic device. Music. Percussion. Deafness. 

1     INTRODUÇÃO  

Quanto ao campo das relações entre música e surdos, é válido destacar que a incapacidade ou 

dificuldade de ouvir não significa a ausência da percepção e do sentir, pelo contrário: de acordo com 

um estudo realizado por González-Garrido (2017, p. 11), os mecanorreceptores das pontas dos dedos 

são capazes de distinguir determinados sons. Logo, a música é passível de ser vivenciada e sentida 

não apenas pelo canal auditivo. Nessa perspectiva, a originalidade do projeto sustenta-se pelo fato de 

tentar romper com o pensamento de que surdos não podem vivenciar a música e usar meios ainda 

pouco explorados para isso.   

O projeto “Batuque-se”, portanto, consiste em um dispositivo que integra a percepção visual 

de ritmos com a transmissão destes por meio de vibrações. Nesse sentido, tal projeto será munido de 

um aplicativo para Android e uma pulseira conectada via Bluetooth ao sistema. Ao abrir o aplicativo, 

o surdo verá uma tela com alguns instrumentos disponíveis. Desse modo, ao escolher o instrumento 

que gostará de vivenciar em uma música, passará para uma segunda tela em que, através de cores, 

símbolos e toques, perceberá o ritmo através de vibrações da pulseira anteriormente citada.  

Como objetivo geral, pretende-se desenvolver um dispositivo associado a um aplicativo que 

possa auxiliar surdos na percepção rítmica com percussão a partir de elementos não-sonoros, sendo 

estes visuais e de vibração.  

Como objetivos específicos: (i) desenvolver um aplicativo com uma lista de instrumentos e 

músicas de percussão que poderão ser selecionados e, a partir da seleção, o ritmo da música poderá 

ser sentido através de vibrações transmitidas via Bluetooth em forma de impulsos elétricos para um 

dispositivo no pulso; (ii) espera-se a construção de uma pulseira eletrônica para transmitir vibrações 

através da implementação de componentes eletrônicos, incluindo a plataforma Arduino. 
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2      REFERENCIAL TEÓRICO 

ARAUJO A. F. (2017, p. 2) destaca que, após analisar a leitura cerebral em estudos com 

pessoas surdas, foi possível constatar que o cérebro destas está apto a perceber ritmos, apesar da 

condição auditiva. Com base nesse aspecto, o presente projeto buscou utilizar mecanismos sensoriais 

capazes de transmitir sensações rítmicas perceptíveis às pessoas surdas, sendo estes a vibração, 

passada através de uma pulseira, e a variação de cores, presente na aplicação interativa.  

Nessa perspectiva, quanto ao âmbito da vibração, pesquisas realizadas pelo neurologista norte 

americano Dean K. Shibata, da Universidade de Washington, apontam que os deficientes auditivos 

são capazes de sentir vibrações no córtex auditivo, região cerebral responsável 14 por processar sons. 

Com isso, a sensação do surdo ao sentir as vibrações é semelhante a do ouvinte com sons reais 

(GRAHAN (2001).  

Para tanto, ARAUJO A. F. (2017, p. 8) ressalta a utilização do uso de cores e formas para 

expressar ritimicidade na educação musical para surdos. Sendo assim, o projeto em questão é 

constituído por um aplicativo que apresentará uma tela interativa, na qual círculos menores irão 

colidir com um círculo central maior conforme o ritmo da música selecionada.  

3 METODOLOGIA 

Para se obter a construção do protótipo, foram seguidas as seguintes etapas: revisão 

bibliográfica sobre o tema; construção do protótipo do aplicativo na plataforma Justinmind e a 

confecção do protótipo do circuito da pulseira na plataforma Tinkercard. Assim como mencionado 

anteriormente, foram feitas pesquisas sobre o tema, de modo a identificar se o projeto seria, de fato, 

relevante a população portadora de deficiência auditiva. Além disso, foram feitas revisões sobre como 

está o panorama de ocorrência da deficiência auditiva no Brasil e também sobre projetos que 

envolvessem música e surdos ou deficientes auditivos. Tendo feito isso, passou-se para a fase de 

construção do protótipo do aplicativo “Batuque-se” na plataforma Justinmind. Nela, foram 

desenhadas as telas do programa. Em seguida, foi construído um protótipo do circuito na plataforma 

Tinkercard. O circuito foi composto utilizando-se de algumas adaptações, tendo em vista que a 

plataforma não dispunha de todos os componentes necessários. Na simulação, foi utilizado um botão 

para servir de ativação para vibrações (na prática, a ativação ocorrerá por meio de comandos enviados 
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via Bluetooth para a pulseira). A seguir estão listados os componentes utilizados: 1 resistor 1000 

ohms; 1 micromotor de vibração (vibracall); Arduino UNO; Fonte de alimentação (12V); Botão. 

4      RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nas Figuras 1, 2, 3 e 4 estão representados os protótipos de tela do aplicativo “Batuque-se”. 

Sendo a tela inicial, o menu de opções, a face interativa e as informações sobre o projeto, 

respectivamente. Já a Figura 5 corresponde ao circuito adaptado do dispositivo, tal como justificado 

na metodologia.  

    

Imagens 1,2,3 e 4 – Aplicativo “Batuque-se”. Fonte: Produzida pelo autor (2019) 

 

Imagem 5 – Circuito adaptado da pulseira. Fonte: Produzida pelo autor (2019). 

Dessa forma, compreende-se que os protótipos darão direções para a construção do dispositivo 

final. É esperado que, seguindo o modelo dos protótipos de aplicativo e de pulseira, possa-se construir 

o aplicativo que possua as músicas e os instrumentos a serem sentidos e que possa passar o ritmo a 

partir de impulsos visuais na tela do celular e, também, a partir de comandos enviados para a pulseira 

via Bluetooth que serão sentidos em forma de vibrações. 
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 Sendo assim, quando o projeto for finalizado, acredita-se que será possível contribuir para 

que pessoas surdas possam desfrutar da experiência de sentir o ritmo de músicas a partir de 

instrumentos de percussão e, dessa forma, o projeto irá possibilitar que haja uma inclusão maior 

desses indivíduos no quesito social e também para um maior bem-estar deles. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com os resultados parciais da construção do projeto, foi possível constatar que a ideia de 

construir um dispositivo que pudesse auxiliar surdos na percepção rítmica com percussão seria viável 

e de extrema relevância para a população portadora de deficiência auditiva.  

O “Batuque-se” apresenta-se como um agente de integração social dos deficientes auditivos 

através da música. Desse modo, o projeto será finalizado e, como conclusão da pesquisa, serão feitos 

testes a partir do uso do dispositivo por parte de indivíduos portadores de deficiência auditiva em 

busca de um parecer sobre a usabilidade do tal. 

 Sendo assim, espera-se que o projeto sirva de subsídio para pesquisas que visem a inclusão 

de pessoas que possuam algum tipo de deficiência. Outrossim, como trabalhos futuros, almeja-se a 

elaboração de um algoritmo que possa fazer a leitura do ritmo de músicas no “Batuque-se” a partir 

de partituras de percussão destas. 
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BOO, UMA PROPOSTA DE APLICAÇÃO MOBILE PARA 

AUXILIAR NO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DE 

ÁLGEBRA BOOLEANA 

VIEIRA, A. T. A.1 e MEDEIROS, D. F.2 

1 IFRN – Campus Natal Central; 2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Neste artigo é apresentado o BoO, uma proposta de jogo Boole, que são jogos voltados para o 

desenvolvimento do raciocínio lógico. Ele tem como intuito auxiliar, de forma lúdica, no 

processo de ensino aprendizagem da Álgebra Booleana. Tema que é abordado como contexto 

do jogo. Nisso foram revisados muitos relatos que envolvem o aprendizado por meio de jogos 

educacionais e que, como tratado aqui, auxiliam no treino do raciocínio lógico. Partindo desse 

princípio inserimos o tema Álgebra Booleana como contexto de jogo, e através de uma 

abordagem lúdica, que relaciona Diversão, Diálogo e Desafios (D3NA), tenta-se criar um 

cenário desafiador, inovador e aventureiro para o aprendizado do usuário, tendo como dinâmica 

a memorização de combinações, e através de conteúdos de ajuda. Por meio de uma pesquisa 

exploratória, o desenvolvimento deste trabalho busca saber a opinião do público jovem sobre a 

proposta de jogo em questão. Com a maioria significativa dos resultados da pesquisa, foi 

possível traçar um perfil dos usuários com relação ao que acham interessante para o jogo, isso 

auxiliou no processo de modelagem e montagem de telas, junto de seu contexto de jogabilidade. 

Contudo o BoO é uma boa proposta para o aprendizado da Álgebra Booleana e treino do 

raciocínio lógico. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo. Álgebra Booleana. Ensino. Aplicativo. 

ABSTRACT 

This article presents BoO, a proposal for Boole games, which are games aimed at the 

development of logical thinking. It aims to assist, in a playful way, in the teaching-learning 
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process of Boolean Algebra. Theme that is approached as context of the game. In this we 

reviewed many reports that involve learning through educational games and, as discussed here, 

help in the training of logical reasoning. Starting from this principle we insert the Boolean 

Algebra theme as a game context, and through a playful approach, which relates Fun, Dialogue 

and Challenges (D3NA), we try to create a challenging, innovative and adventurous scenario 

for the user's learning, having as dynamics the memorization of combinations, and through help 

contents. Through an exploratory research, the development of this work seeks to know the 

opinion of the young public about the game proposal in question. With most of the research 

results, it was possible to draw a profile of users regarding what they find interesting for the 

game, this helped in the process of modeling and assembling screens, along with its gameplay 

context. However, BoO is a good proposition for learning Boolean Algebra and training logical 

reasoning. 

KEYWORDS: Game. Boolean Algebra. Teaching. App. 

1 INTRODUÇÃO 

Para alguns estudantes, a realização de cálculos abstratos pode ser considerada muito 

difícil, e uma das razões para essa dificuldade é a deficiência do raciocínio lógico. Segundo 

Macedo (2017, p. 22), as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) têm trazido 

importantes efeitos para o processo de escolarização, principalmente, em relação às várias 

possibilidades de trabalho em contexto escolar, que permitem e facilitam inovações. Em cursos 

de TI um raciocínio lógico fraco pode vir a atrapalhar o desempenho do estudante em disciplinas 

como Circuitos Digitais, por exemplo, onde o raciocínio logico é bastante exigido. De fato, o 

desenvolvimento de estratégias lúdicas para tornar o conhecimento matemático mais eficiente 

é gerado pela dificuldade em compreender esses conhecimentos a partir de estratégias abstratas 

(Girelli e Bezerra, 2013). 

Baseando-se nesses conceitos e utilizando as ferramentas possibilitadas pela tecnologia 

foi desenvolvida uma proposta de aplicativo denominado BoO, que tem por objetivo auxiliar 

estudantes no processo de ensino-aprendizagem da álgebra booleana de forma lúdica, onde a 

metodologia de ensino seja leve e inovadora, tornando assim o aprendizado mais atraente e 

empolgante. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em busca de inovações na área da educação, muitos pesquisadores como Macedo 

(2017), Meira e Pinheiro (2012), usam de meios exploratórios e critérios, que a muitos anos 

veem sendo registrados, para tornar viável o reconhecimento dessas inovações. 

Dentre essas inovações, a D3NA - Diversão, Diálogo, Desafios balanceados, inseridos 

numa Narrativa capaz de produzir uma Aventura educacional - é um apanhado de conceitos 

relacionados ao processo de educação, onde conceitos inovadores fazem parte da formação 

educacional de jovens e adultos através de jogos que abordam conteúdos de raciocínio lógico e 

matemática.  

O D3NA funciona ainda como um instrumento que define os pilares da educação inicial 

e o melhor cenário para esse aprendizado. Ele também monitora a aplicação de seus padrões 

educacionais visando analisar sua efetividade. Como por exemplo a plataforma de jogos OJE 

(Jogos Olímpicos e Educação) que auxilia na aprendizagem divertida de muitos brasileiros na 

área de raciocínio lógico e matemática.  

Girelli e Bezerra (2013) destacam os tipos de jogos de Boole como um bom instrumento 

para o aprendizado da matemática e do raciocínio lógico. Destacando ainda o quanto são 

motivantes para o desenvolvimento do aluno e a eficácia deles, pois tratam contextos de 

maneira lúdica e divertida. 

3 METODOLOGIA 

 Com base no conceito de jogos de Boole, é apresentado o BoO, um jogo que trata em 

seu contexto a temática da álgebra booleana, e ajuda o jogador a entender, jogando, seus 

conceitos. 

 Para o desenvolvimento da proposta foi feita uma análise inicial através de um 

questionário online, contando com 10 questões, a fim de saber qual a opinião de jovens e adultos 

a respeito da proposta do jogo. Nesse questionário verificou-se faixas de idade e gêneros, se o 

existia intimidade com jogos por parte dos entrevistados e se estes possuíam dispositivos 

tecnológicos de acesso à internet. No tema "jogos", verificou-se se estes os utilizavam de modo 

recreativo, caso o fosse verificava-se também se eles eram de acesso online. Por fim e mais 
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importante, quais características chamavam mais atenção ao jogar um jogo, desde fáceis a mais 

complexos.  

 Concluindo, abordou-se o conceito de aprendizagem através dos jogos. Verificou-se se 

o conceito abordado ja lhes era familiar ou se ja usaram jogos educativos, se eram de acesso 

online e se estes foram uteis para ele, o que é crucial para firmar a proposta do artigo. Como 

anteriormente, checou-se também quais características os jogadores procuram de costume numa 

aplicação desse padrão. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A dinâmica do jogo BoO consiste em acertar a saída das combinações que aparecem no 

jogo (00, 11, 01 e 10). O nome BoO é um acrônimo, que remete aos assuntos de lógica booleana. 

O jogo apresenta sua proposta através de um personagem, nomeado BoO, que auxilia o jogador 

nas tarefas, fazendo-o aprender sobre álgebra booleana. Inicialmente existem seis telas: a 

inicial: opções do jogo; tela principal: dinâmica do jogo; apresentação de níveis: acesso a níveis 

do jogo; ajuda: tabelas-verdade apresentadas por níveis: explicação do assunto; notificação de 

fim de jogo e subir de nível. 

 A proposta apresentada leva em consideração os elementos do D3NA estudados 

anteriormente. O cenário é reinventado utilizando elementos comuns para a abordagem da 

álgebra booleana. A estruturação em níveis do jogo gera um ambiente desafiador e divertido 

que faz com que haja um bom engajamento do jogador com o processo de aprendizagem. 

 Ao finalizar as análises da pesquisa foi possível verificar as preferencias e usabilidades 

desejadas pelo público, para se utilizar num jogo, dessa forma aplicamos essas informações 

nesse desenvolvimento para que a situação do baixo uso de aplicações educativas seja invertida, 

a fim de torná-las, mais utilizáveis pelo grupo de pessoas analisado. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da mesma forma que deve-se saber ler, escrever e calcular, faz-se necessário ser capazes 

de aplicar técnicas baseadas no uso da abstração e planejar a execução passo à passo das tarefas 

(COMPUTACÃO BRASIL 2011), e é importante considerar que o aprendizado na era digital 

requer, também, o uso de tecnologias a exemplo de jogos mobile, no processo de ensino-

aprendizagem. 
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Nesse sentido, apresentou-se neste trabalho, o BoO, um Jogo mobile que tem por 

objetivo auxiliar no desenvolvimento do raciocínio logico e na aprendizagem de álgebra 

booleana. E com base em entrevistas e análises de dados voltados para prováveis usuários de 

faixar de idade e gênero diferentes, pode-se traçar perfis de uso desses tipos de aplicações, 

sendo assim, usados para criar o protótipo do aplicativo que tenta ser fiel aos dados coletados e 

esteja dentro das expectativas desses usuários.  

Contudo, apenas testes futuros poderão confirmar essa expectativa. Dessa forma, 

pretende-se implementar e validar futuramente os desafios adicionando níveis e abordado novos 

conteúdos de álgebra booleana, visando identificar falhas que venham a influenciar na interação 

dos usuários com o jogo, bem como identificar seu impacto na aprendizagem da álgebra 

booleana. Pretende-se também ampliar a proposta para contemplar outros conteúdos 

fundamentais da computação.  
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DAAUS: SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS PARA FILAS DE 

ATENDIMENTO. 

Lucas Gabriel Ribeiro Borges1 e Scheylla Cristhynne da Silva Alves2 

1,2 IFRN – Campus Natal / Zona Norte 

ÁREA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO: Ciências exatas e da terra. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem por objetivo apresentar os resultados de um projeto de pesquisa 

aprovado através do edital 10/2019 (PROPI/IFRN) cujo objetivo é desenvolver uma solução 

tecnológica para filas de atendimento médico.  O dispositivo de Assistência aos usuários em 

fila foi desenvolvido a partir de uma pesquisa sobre as soluções existentes. Ao comparar 

vários aplicativos utilizados verificou-se que é necessário um sistema de filas virtuais, no 

qual o usuário poderá visualizar sua posição na fila de espera, podendo assim, aguardar a 

sua vez enquanto realiza outras atividades. Para tal, foram realizadas análises  aplicando  

ferramenta Análise SWOT e análise comparativa de concorrentes potenciais, onde 

comparou-se diversos aplicativos existentes para que se obter melhores resultados na 

implementação do projeto. 

PALAVRAS-CHAVE:  Fila Virtual. Análise SWOT. Mercado. Pontos Fortes. 

Pontos Fracos. 

ABSTRACT 

The present work aims to present the results of a research project approved through 

public notice 10/2019 (PROPI / IFRN) whose objective is to develop a technological 

solution for medical care queues. The Queued User Assistance device was developed from 

a survey of existing solutions. When comparing various applications used it was found that 

a virtual queuing system is required, in which the user can view their position in the queue, 

so they can wait their turn while performing other activities. For this, analyzes were 

performed using SWOT Analysis tool and comparative analysis of potential competitors, 

where we compared several existing applications to obtain better results in project 

implementation. 

KEYWORDS: Virtual Queue. SWOT analysis. Marketplace.Strengths. 

Weaknesses. 

1007 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

As pessoas estão sempre buscando inovação e mais comodidade para suas vidas. 

Diante disso, as filas de espera se tornam um problema a ser solucionado, as atividades do 

dia a dia. Segundo Oliveira (2017, p. 1 apud MOTORUMA, 2014,) uma pessoa espera em 

média 4 anos, 9 meses e 18 dias em filas de espera, muito tempo em filas de clínicas, 

supermercados, ou outros locais.  

O projeto Dispositivo Auxiliar para Atendimento das Unidades de Saúde - DAAUS 

está em desenvolvimento com o objetivo de solucionar os problemas decorrentes das 

formações de filas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), clínicas particulares e hospitais. 

Através do gerenciamento de filas virtuais, acredita-se que a gestão destes locais pode ser 

mudada; essa solução permite melhorias nas condições de atendimento e uma melhor 

experiência para clientes e profissionais dos locais em que a tecnologia for utilizada. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Meyer e Reichelt (2012), gasta-se em média 12 minutos em uma consulta, 

no entanto, o médico costuma planejar um atendimento de 30 minutos, visto que alguns 

pacientes necessitam de mais ou menos tempo. Espera-se que o atendimento médico seja 

ágil e satisfatório, no entanto longas filas tendem a diminuir a percepção de satisfação dos 

usuários. Segundo Arroyo (2007), se reter os clientes é mais barato que conquistar novos, é 

importante tornar e mantê-los satisfeitos. Além disso, quando há erro no serviço de saúde, o 

paciente percebe gerando desconforto e aborrecimentos. De forma geral,  o agendamento é 

realizado por um operador humano, aumentando chances de erro. 

A melhor forma de aprimorar o atendimento é através da utilização de tecnologias. 

A aplicação de ferramentas tecnológicas, facilita os processos e garante melhores condições  

de atendimento (BEZERRA, 2009). 
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Através da ferramenta de análise Matriz SOWT é possível compreender melhor os 

pontos fortes e fracos dos concorrentes a partir de um diagnóstico do seu ambiente interno e 

externo (FERNANDES apud ANDION; FAVA, 2013, p. 7). 

3. METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa descritiva subtipo estudo de caso. Inicialmente, foram 

realizadas discussões de como a ferramenta poderia auxiliar na administração das unidades 

de saúde e qual seria seu grau de impacto. Pesquisou-se possíveis concorrentes, então fez-se 

uso da Matriz SWOT para avaliá-los. 

A ferramenta foi aplicada em três aplicativos e se deu através da análise dos 

comentários e avaliações dos usuários. Os quesitos para a avaliação foram análises das  

interfaces, agilidade dos processos e assistência aos usuários. Avaliados da seguinte forma: 

ESCALA DE AVALIAÇÃO 

Forte 3 

Moderado 2 

Fraco 1 

Indiferente 0 

Elaborado pelos autores (2019) 

Os critérios foram avaliados recebendo notas de 0 a 3. Em que pontos fortes e fracos 

eram relacionados com oportunidades e ameaças, através de questionamentos oferecidos 

pela tabela para que se pudesse alcançar melhores resultados para o DAAUS. 

RELAÇÃO QUESTIONAMENTO 

Ponto Forte x Oportunidade Como o ponto forte influencia no aproveitamento da oportunidade? 

Ponto Forte x Ameaça Como o ponto forte influencia no combate a ameaça? 

Ponto Fraco x Oportunidade Como o ponto fraco impede o aproveitamento da oportunidade? 

Ponto Fraco x Ameaça Como o ponto fraco favorece a ameaça? 

Elaborado pelos autores (2019) 
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4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Foram analisados concorrentes reais, os quais sendo denominados para fim 

de resguardar o anonimato, receberam os seguintes codinomes: concorrente A, 

concorrente B e concorrente C. O concorrente A apresentou os seguintes resultados: 

como Pontos Fortes foram destacados a integração do seu sistema de informações 

com o SUS e ausência de muitas dificuldades no momento de marcar consultas. 

Como Pontos Fracos destacou-se a dessincronização das filas virtuais com as UBS e 

o agendamento de consultas apenas para clínicos gerais. Concorrente B apresentou 

os seguintes resultados: Pontos Fortes se caracterizam como marcação de consultas 

em municípios vizinhos e disponível para todas as plataformas mobile. Pontos Fracos 

se caracterizaram na ausência de manutenção e atualização e, dificuldades para 

agendar consultas. O concorrente C apresentou os seguintes aspectos, como Pontos 

Fortes, destacou-se a localização em tempo real para o usuário, permitindo com  que 

o usuário saiba o tempo deslocamento até o local de atendimento e em conjunto 

destacou-se o cancelamento de consultas em caso de emergências. Como Pontos 

Fracos pode-se observar os seguintes aspectos: a validação do app se dá através das 

UBS, outro Ponto Fraco é que muitas vezes o app não reconhece os CPF’s dos 

usuários. 

  Com nos dados apresentados acima, verificou-se a oportunidade de atuação 

do DAAUS no mercado. Dessa forma, buscou-se por preencher os gaps encontrados 

pelos concorrentes e usar como referência os pontos fortes para melhor 

relacionamento com os clientes.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Assim como as demais tecnologias propiciaram melhorias na utilização de um 

serviço, almeja-se que o DAAUS, através da tecnologia de  fila virtuais possa aperfeiçoar o 

atendimento em UBS, clínicas particulares e hospitais, para que assim os usuários possam 
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desfrutar de uma ótima experiência ao se consultarem. Para isso está em desenvolvimento 

um protótipo que a ideia possa ser apresentada. 
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GRAFO DE REFERÊNCIAS: UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO 

DE REFERÊNCIAS ALINHADO A TEORIA DOS GRAFOS 

1 2 3 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra - Ciência da computação. 

RESUMO 

Visando uma maneira de automatizar e facilitar o processo de fundamentação teórica, essa             
pesquisa científica propõe o desenvolvimento de uma ferramenta capaz de recomendar           
referências bibliográficas ao interesse do usuário, fundamentando-se nos princípios dos          
sistemas de recomendação e na teoria do grafos matemáticos. Pesquisas quantitativas           
realizadas mostraram que o público alvo necessita de uma ferramenta como a que aqui é               
proposta, trazendo rendimentos satisfatórios. O Grafo já se encontra em implementação e,            
quando finalizado, será submetido a testes; os resultados esperados são promissores. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistemas de Recomendação; Grafos matemáticos; Gerenciamento de        

Referências; Grafo de Referências. 

 

ABSTRACT 

Aiming at a way to automate and facilitate the process of theoretical foundation, this              
scientific research proposes the development of a tool capable of recommending bibliographic            
references to the user's interest based on the principles of recommendation systems and the              
theory of mathematical graphs. Quantitative research showed that the target audience needs a             
tool like the one proposed here, bringing satisfactory yields. The graph is already under              
implementation and, when finalized, will be submitted to tests; the expected results are             
promising. 

 

KEYWORDS: Recommendation Systems; Mathematical graphs; Reference management;       

References Graph. 
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1 INTRODUÇÃO (ATÉ 300 PALAVRAS) 

Considerando o papel da pesquisa científica na contemporaneidade, dentro e fora do            

âmbito escolar, esse estudo propõe o desenvolvimento de uma ferramenta que visa auxiliar o              

pesquisador no imprescindível processo de fundamentação teórica. É válido ressaltar que, por            

ser uma etapa primordial, essa atividade é complexa e vai desde o encontro de uma base                

sólida e confiável até a construção de uma referência, dito isso, mostra-se indispensável a              

implementação de uma ferramenta de suporte para essa tarefa. 

Ainda que já existam softwares de gerenciamento de referências bibliográficas, com           

Mendeley , EndNote e Zotero sendo os mais frequentemente utilizados, ainda não há            1 2 3

conhecimento de um que possua uma abordagem mais interativa, proporcionando uma forma            

de visualização diferenciada para os relacionamentos, como a aqui apresentada. 

O Grafo de Referências funcionará como um sistema de recomendação com uma            

proposta diferenciada, visto que, ainda que o conceito seja o tradicional, essa pesquisa             

apresenta uma conjuntura baseada na teoria dos grafos matemáticos, saindo do padrão            

usualmente encontrado. Atravessar essas barreiras mostra-se um desafio contínuo, uma vez           

que esta é uma ideia desconhecida no campo. 

Nas demais etapas do desenvolvimento do processo é acompanhada a seguinte linha            

cronológica: processo de estudo e de idealização do sistema; modelagem inicial; arrecadação            

dos dados de entrada que irão compor o banco; implementação da primeira versão do Grafo e                

1 https://www.mendeley.com/ 
2 https://endnote.com/ 
3 https://www.zotero.org/ 
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submissão a testes para, enfim, ser apresentada uma versão final já com as adaptações e               

melhorias. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO (ATÉ 200 PALAVRAS) 

Fundamentando-se na nos princípios dos sistemas de recomendação e na teoria dos            

grafos, essa pesquisa propõe uma maneira de unir ambas as ideias na criação de um sistema                

de recomendação de referências. 

Os sistemas de recomendação são a adaptação tecnológica de uma função social há             

muito praticada, a de receber e oferecer recomendações (RESNICK; VARIAN, 1997, p.            

55-58). Durante essa pesquisa será trabalhada uma das muitas técnicas de recomendação            

(BURKE, 2002, p. 331-370), a baseada em conhecimento. O processo se dá da seguinte              

maneira, o usuário recebe sua recomendação com base no que ele mais vê ou utiliza, criando                

uma nuvem de interesses, semelhantemente aos serviços oferecidos pela Google (BRIN;           

PAGE, 1998, p. 107-117 ). 

Grafos são estruturas de dados não-lineares compostas por vértices e arestas           

(BOAVENTURA NETTO, 2012). Nessa pesquisa, as referências bibliográficas são os          

vértices e as arestas representam os relacionamentos entre elas, ou seja, as citações ou o               

referencial bibliográfico. De maneira explicativa, se há um artigo que faz referência a outro,              

em suas referências haverá uma aresta definindo um relacionamento. 

3 METODOLOGIA 

Essa pesquisa metodológica se implementa da seguinte maneira, cada vértice do grafo            

representa uma referência bibliográfica que pode, ou não, ser interessante para o usuário; essa              

relevância é determinada pelas arestas, que, aqui, são apresentadas como os relacionamentos            

entre os vértices. Esse método, ajuda a fornecer um serviço mais qualificado ao usuário,              
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destacando o que é importante e ajudando a eliminar “falsos positivos”, que são as referências               

fornecidas pelo sistema que não se encaixam nas necessidades do utilizador. 

O desenvolvimento do projeto se divide em cinco etapas: (1) pesquisa; (2) proposta;             

(3) modelagem; (4) implementação; e (5) teste. A três primeiras fases já foram concluídas, e               

agora, com o análise do estado da arte completa e a proposta e modelo do grafo prontos, foi                  

iniciada a implementação. Quando finalizada, a primeira versão do Grafo passará por testes             

em um grupo selecionado do Campus Ipanguaçu e, posteriormente, melhorada. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Até então, mesmo que ainda em fase embrionária, a pesquisa trouxe resultados            

satisfatórios e uma premissa positiva. Com os dados obtidos na etapa de levantamento do              

referencial teórico foi possível rever a importância da ferramenta, uma vez que não foram              

encontrado trabalhos que apliquem a junção dessas duas áreas distintas para reconhecer e             

apontar referências bibliográficas relacionando-as com uma determinada busca científica.  

Nesse sentido, realizamos uma pesquisa informal com alguns dos funcionários e           

estudantes do IFRN - Campus Ipanguaçu que objetivava descobrir quantos dos perguntados            

utilizavam ou tinha conhecimento a respeito de plataformas de gerenciamento de           

bibliografias. Os resultados, mostrados na figura 1, foram interessantes, visto que apenas            

metade dos docentes que responderam eram familiarizados com o termo e a grande maioria              

dos estudantes nem mesmo conhecia, ainda poucos dos outros servidores questionados           

revelaram já terem utilizado uma ou outra vez. Quando apresentada a proposta do Grafo de               

Referências, 100% do grupo demonstrou interesse e  afirmou que utilizaria a ferramenta. 

Figura 1 - Gráfico da pesquisa 
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Fonte: Kelma Maria, 2019 

Para recolher os dados bibliográficos, foi utilizado um conjunto inicial de pesquisas            

científicas pertinentes onde foram feitas as devidas iterações. O método utilizado para a             

apuração dos trabalhos que vão compor o estudo do projeto é chamado de snowball              

(WOHLIN, 2014), que significa, em português, “bola de neve” e objetiva a listagem de vários               

produtos até que se chegue ao “ponto de saturação” (GLASER; STRAUSS, 1967) que ocorre              

quando se encontra o maior fornecedor de informações, aqui sendo identificado pela            

quantidade de vezes que foi referenciado. 

Atualmente, o modelo do grafo já foi estabelecido. Ele trabalha com as interligações             

das obras de modo que, através do referencial bibliográfico ou de menções ao longo do               

trabalho, seja definida a relevância de cada uma com relação ao objetivo do usuário. Dessa               

forma, o utilizador terá, em mãos, todo o material relevante para fundamentar suas pesquisas.              

Nesse sentido, a implementação do algoritmo do Grafo de Referências encontra-se em            

desenvolvimento usando a linguagem de programação Java. Logo após, será possível           

empreender os primeiros testes intentando para o progresso e finalização de uma plataforma             

web, utilizando o Django Framework, 
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Ao longo do desenvolvimento aparecem vários desafios. Um deles sendo a           

implementação do algoritmo, que está se mostrando um pouco mais complicada do que o              

esperado, no entanto, quando finalizado, com a certeza de um trabalho bem desenvolvido, é              

notória a diferença que fará no campo das pesquisas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo do desenvolvimento dessa pesquisa, foi evidenciada a necessidade da           

implementação de um ferramenta como a proposta vista a escassez de algo semelhante na              

área. É válido salientar que, além de ser uma contribuição inovadora, o Grafo de Referências               

irá facilitar e automatizar processos de fundamentação teórica nas mais diversas áreas além de              

contar com uma abordagem mais prática do que as já encontradas. 

Ademais, também foram encontradas algumas complicações ao longo do trabalho,          

que, ainda que pertinentes, revelaram como, quando finalizado, esse projeto contribuirá para o             

aumento da qualidade de pesquisas de fundamentação e levantamento do material de estudo. 
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IF JICS – DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO PARA 

GERENCIAMENTO DOS JICS 

RESUMO 

A prática esportiva hodiernamente é fortemente direcionada para o alcance de metas no que 

tange ao desenvolvimento corporal e a busca por uma vida saudável. Tendo isso em mente, os 

Jogos Intercampi dos Servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (JICS) têm como 

intenção principal a integração dos servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(IFRN) de maneira sadia, já que as práticas desportivas são essenciais para a vida dos cidadãos, 

pois formam a personalidade e os prepara para o mundo profissional. Desse modo, é possível 

perceber tamanha importância na realização deste evento, seja para os atletas ou para a 

instituição como um todo. Com isso, a fim de tornar mais produtivo e seguro o trabalho da 

equipe organizadora desse importante evento, foi proposto a construção do aplicativo IF 

JICS. Uma aplicação construída para ambientes mobile com intuito de prover uma plataforma 

simples e comum de auxílio na manutenção e disponibilização dos resultados dos jogos. 

Ademais, disponibiliza as informações acerca do quadro de pontuação geral de cada campi do 

IFRN para a determinação do campeão geral do evento de forma automática e prática. Ao final, 

espera-se obter um programa de fácil uso, atendendo aos requisitos dos jogos.   

PALAVRAS-CHAVES: Aplicação. React Native. IFRN. JICS.  

ABSTRACT 

The practice of sports currently is strongly directed towards the achievement of goals relating 

to the body´s development and looking for healthy life. With this in mind, the Intercampi Games 

of the Servers of the Federal Institute of Rio Grande do Norte (JICS) main intention is the 

integration of the servers of Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN) healthly, since 

that the sports are essential for the citizens´ lives, because they form the personality and 

prepares them for the professional world. In this way, it is possible to realize the enormous 

importance in the achievement of this event, either for the athletes or for the institution as one 

all. Thus, in order to become more productive and safe the work of the organization team of 

this important event, was suggested the construction of the app IF JICS. An application built 

for mobiles enviroments to provide an plataform simple and commom of assistance in the 

manipulation and provision of the games´ results. Furthermore, to available the information 

about overall scoreboard, each IFRN´s campuses, and to determine the general champion of the 

event automatically and pratically. In the end, expect to achieve an program of easy use, that 

can handle the needs of the games. 

Gabriele Q. Rêgo1; Flávia Rafaela D. Ferreira2; Vinicius F. Diógenes3; Elenilson V. S. Filho4 

e Maikon Moises O. Maia5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Pau dos Ferros;  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 
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KEYWORDS: Application. React Native. IFRN. JICS. 

1 INTRODUÇÃO 

A atividade física pode ser conceituada como qualquer movimento corporal originado 

pela musculatura esquelética, que resulta em gasto energético. (CASPERSEN et al., 1985). 

Dessa forma, a prática de exercícios pode proporcionar melhores condições de vida. Sob essa 

ótica, os jogos Intercampi dos Servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

(JICS) surgiram com esse intuito, como também proporcionar a interação entre os servidores 

do IFRN.   

Todavia, o JICS enfrenta algumas dificuldades em relação a forma de apresentação dos 

resultados para os participantes, já que estes são publicados após semanas. Além disso, não é 

possível obter resultados momentâneos das modalidades na competição, devido à utilização de 

planilhas eletrônicas e papéis, tardando os resultados finais e ocasionando a perca de 

informações sobre os jogos.  

Nesse sentido, está em desenvolvimento um sistema para ambientes mobile através do 

framework React Native, objetivando a construção do aplicativo IF JICS e promovendo uma 

plataforma simples aos organizadores dos jogos na manutenção e disponibilização dos 

resultados. Ademais, oferecer as informações acerca do quadro de pontuação geral 

dos campi registrados para determinação autônoma do campeão geral, bem como os resultados 

parciais dos jogos.  

Além disso, devido a não realização do JICS em 2019 há a dificuldade de efetuação de 

testes com o aplicativo.  Entretanto, o projeto está progredindo e é esperado que o mesmo 

contribua para a correção de problemáticas no evento, este que é de relevante importância para 

a comunidade de servidos do IFRN. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os Jogos Intercampi dos Servidores do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (JICS) 

têm como intenção principal a integração entre servidores. Destarte, são organizados pela 

Coordenação de Atenção de Saúde do Servidor, objetivando estimular a prática esportiva e 

recreativa, desenvolver o intercâmbio social/esportivo entre servidores e incrementar as boas 

relações entre os Campi do IFRN. Ademais, as disputam acontecem entre os servidores de 
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cada campi, nas quais são montadas as equipes nas diversas modalidades esportivas. Desse 

modo, ao fim do JICS existe um campeão geral, sendo o Campus que obter o maior número de 

pontos através das vitórias nas modalidades (REGULAMENTO GERAL - JICS, 2005). 

A tecnologia pode ser um forte aliado para a organização de eventos esportivos ao 

proporcionar eficiência e rapidez. (POIT, 2004). A utilização de tecnologias para 

informatização e desburocratização dos processos está presente nos diversos segmentos sociais 

atualmente. Decerto, computadores e celulares com acesso à internet são utilizados para 

empoderar esse movimento de transição, onde processos manuais e burocráticos são 

substituídos por mecanismos informatizados (DIAS; SILVA, 2018). 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho foram realizadas reuniões sucintas e 

questionamentos com servidores que já participaram dos JICS e vivenciaram a competição, 

constatando a problemática existente. Entre eles, destaca-se o atleta, Bruno Martins Vale de 

Lucena Amarant, um dos maiores medalhista do evento.   

 Após essa fase de coleta de informações iniciais, analisou-se métodos que pudessem se 

adequar de forma satisfatória para a concretização do aplicativo. Baseado nisto, foi 

incrementado o método Scrum, já que pode ser considerado uma metodologia ágil com 

princípios e práticas simples de ajudam as equipes a fornecerem resultados e feedbacks rápidos, 

além de melhorias contínuas (SCRUM ALIANCE, 2010). 

Para o desenvolvimento do aplicativo, foi escolhido o React Native, um framework com 

uma série de ferramentas que viabilizam a criação de aplicações móveis nativos para as 

plataformas IOS e Android, utilizando JavaScript. (REACT NATIVE, 2018). Destarte, 

possibilita a criação de uma aplicação acessível, que pode ser utilizada em variadas 

plataformas.  Outrossim, foi utilizado do software Git, uma plataforma ágil e prática com um 

banco de dados que permite o controle de versão distribuído, elaborado para lidar com variados 

projetos, criando um repositório para cada usuário. (GIT, 2019) 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento do projeto está se dando de maneira dinâmica, haja vista que há um 

processo contínuo na criação do aplicativo. Além disso, a pesquisa alcança seus objetivos ao 

1021 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

passo em que proporciona uma ferramenta tecnológica que supre a problemática encontrada, 

ou seja, reduz o trabalho manual realizado pela comissão organizadora dos JICS, assim como 

o tempo de divulgação dos resultados finais e proporciona o acompanhamento de resultados 

parciais.  

Como resultado do trabalho desenvolvido, algumas telas do aplicativo já possuem um 

protótipo. Nesse contexto, foram desenvolvidas a tela de login, a tela de cadastro, a tela inicial 

do aplicativo, além das telas de controle dos jogos, controle de campi e acesso ao quadro de 

pontuação geral do evento.  

Figura 1 – Tela de login, tela inicial e menu do aplicativo, respectivamente. 

   

Fonte: Autoria própria 

Destarte, algumas telas e ferramentas são utilizadas ou não de acordo com o tipo de 

usuário que se cadastrar e acessar o aplicativo, visando a utilização da aplicação por diversas 

pessoas, como os atletas do evento e a comissão organizadora. Nesse âmbito, a organização do 

evento possui acesso ao cadastro de pontuações e modalidades, enquanto os demais acessam os 

resultados parciais ou gerais já cadastrados.  

Ademais, foi apresentado o protótipo ao atleta Bruno Martins, que acompanha o 

desenvolvimento do projeto e conhece os passos necessários para a manutenção das 

informações dos jogos, com o intuito de obter um primeiro feedback do aplicativo. Nesse 

ínterim, o atleta, um dos maiores medalhista da competição, ressaltou a facilidade e a 

usabilidade do aplicativo e da interface das telas, uma característica que facilitará o acesso ao 

aplicativo por parte de diversos usuários.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A luz dessas considerações, o protótipo do IF JICS desenvolve-se com sucesso no que 

tange ao seu aperfeiçoamento, visto que através de pequenas simulações dos JICS no Campus 

Pau dos Ferros, conseguimos obter feedbacks positivos.  

O envolvimento no projeto, bem como sua elaboração contínua, proporcionou o 

aprendizado sobre novas tecnologias e linguagens de programação desconhecidas, além de 

compreender a forma melhor para usá-las. Isso devido a determinados 

conteúdos que geralmente não estão presentes na ementa do curso técnico.  

Ademais, foi possível adquirir conhecimento esse evento, bem como entender seu 

funcionamento e sobre cada modalidade, regras especiais, percebendo a importância do JICS 

para os servidores do Rio Grande do Norte, pois origina uma grande confraternização e troca 

de experiências entre eles.  

Outrossim, o projeto tende a ser aprimorado com novas funcionalidades para que 

alcance sua melhor forma de desenvolvimento, como a implementação de sincronização de 

dados sem a necessidade de internet. 
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BAIXO APROVEITAMENTO NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 

DE ALGORITMOS: UMA ANÁLISE DOS RESULTADOS NA 

DISCIPLINA DE ALGORITMOS E TÉCNICAS DE PROGRAMAÇÃO 

DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA 

INTERNET DO IFRN – CAMPUS CURRAIS NOVOS 

 

Magnólia Maria de Medeiros1;Ravana Araújo da Silva 2 

1,2IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

 

RESUMO 

Este trabalho está inserido na área de ciência da computação e tem como motivação investigar 

o baixo nível de aproveitamento na disciplina de algoritmos e técnicas de programação do curso 

superior de tecnologia em sistemas para internet, IFRN campus Currais Novos. Os estudantes 

ao ingressar na vida acadêmica são apresentados a inúmeros conteúdos, diversos tipos de 

mecanismos avaliativos, o que constitui em suma de métodos que servem como suporte e meio 

de avaliação, visando a melhoria do processo de ensino.  

PALAVRAS-CHAVE: Algoritmos. Computação. Programação. Ensino. Tecnologia. 

ABSTRACT 

This work is inserted in the area of computer Science and its motivation is to investigate the 

low level of achievement in the discipline of algorithms and programming techniques of the 

higher course of technology in internet systems, IFRN campus Currais Novos. The students 

when entering the academic life are presented to numerous contentes, vários types of evalution 

mechanisms, which constitutes in short methods that serve as support and means of evaluation, 

aiming at improving the teaching process. 

KEYWORDS: Algorithms. Computing. Programming. Teaching. Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

Campus Currais Novos é uma instituição que oferta, além dos cursos técnicos na modalidade 

integrada, cursos superiores de graduação, entre outros. 

Ao ingressar no curso Superior de Tecnologia em Sistemas para Internet (TSI) o aluno 

logo se depara com dificuldades relacionadas à programação mais especificamente com a 

disciplina de Algoritmos e Técnicas de Programação (ATP), fato este relatado pela maioria dos 

discentes. 

O principal objetivo da disciplina de ATP é fazer com que o aluno desenvolva 

algoritmos e consequentemente, o raciocínio lógico, porém os mesmos apresentam grandes 

dificuldades em entender conceitos o que acarreta reprovações e trancamentos (SANTOS; 

COSTA, 2006). 

Sendo assim o objetivo dessa pesquisa é investigar o baixo nível de aproveitamento na 

referida disciplina do curso de TSI no Campus Currais Novos, com o intuito de obter dados 

para embasamento futuro Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) assim como, obter um melhor 

entendimento da realidade atual.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Segundo a Association for Computing Machinery (2011), a maioria das profissões deste 

século tem uma relação ou necessidade de conhecimento na área de informática ou computação, 

o que reforça a importância do aprendizado de lógica de programação (FRANÇA et al., 2012). 

Um ponto a se levar em consideração é a situação socioeconômica das escolas públicas 

brasileira s que não contribuem para introduzir bases conceituais de computação, pois, 

segundo o Anuário Brasileiro da Educação Básica (2018) no que se refere a recursos 

disponíveis, apenas 49,4% das escolas públicas do fundamental possuem laboratório de 

informática e 59,3% acesso à internet. 

A oferta de cursos na área de programação, consequentemente o ensino de algoritmos, 

lógica de programação e/ou raciocínio lógico, oportuniza o acesso às Tecnologias de 

Informação e Conhecimento (TIC), proporcionando a compreensão e fluência no mundo digital, 
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pois o ensino de algoritmo é considerado por Wing (2014), o elemento que agrega todos os 

demais, um plano, uma estratégia, um conjunto de instruções claras necessárias para a solução 

de problemas (SENTANCE et al., 2015). 

3 METODOLOGIA  

Como sabemos, toda pesquisa inicia-se com algum tipo de problema ou indagação, 

assim o procedimento técnico que será aplicado é a pesquisa experimental que segundo Gil 

(2002, p. 47) “consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar variáveis que seriam 

capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos que a variável 

produz no objeto”, ou seja, o objeto de estudo nesse caso, é investigar o baixo nível de 

aproveitamento na disciplina de algoritmos e técnicas de programação do IFRN campus Currais 

Novos, para a realização do estudo foram selecionadas as seguintes variáveis: o nível de 

compreensão dos conteúdos/conceitos e a metodologia utilizada pelos professores. 

Participarão da pesquisa professores e alunos da disciplina de algoritmos e técnicas de 

programação do IFRN Campus Currais Novos, que responderão um questionário contendo 

questões objetivas no que se refere, respectivamente, a metodologia utilizada e as dificuldades 

nos conteúdos. 

Segundo Gil (2002, p.42), “essas pesquisas têm como preocupação central identificar 

os fatores que determinam ou que contribuem para a ocorrência dos fenômenos”, ou seja, 

explicar a razão ou o porquê ocorro esse baixo aproveitamento na disciplina de ATP. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados com este presente projeto é contribuir com o IFRN Campus 

Currais Novos no sentido de proporcionar respostas ou possíveis direcionamentos, uma vez que 

o mesmo busca investigar o baixo nível de aproveitamento na disciplina de Algoritmos e 

Técnicas de Programação, para minimizar o alto nível de reprovação. 

O desenvolvimento do projeto busca encontrar as possíveis fragilidades no processo de 

ensino-aprendizado do aluno levando o corpo docente, se for o caso, repensar a metodologia de 
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ensino utilizada nas aulas como também detectar quais conteúdos requer maior atenção tanto 

pelo professor quanto pelo aluno.  

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste projeto de pesquisa poderá permitir encontrar as fragilidades no 

processo de ensino-aprendizagem do aluno, levando em consideração a metodologia aplicada 

pelo professor, tentando dessa forma mudar o quadro de reprovação na disciplina citada no 

projeto. Desse modo, buscando formas da melhoria com pesquisas feitas entre alunos e 

professores para assim saber qual a dificuldade entre esses paralelos.  
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PETINDER: APLICATIVO COLABORATIVO PARA   

 ADOÇÃO DE ANIMAIS   
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra.   

RESUMO  

Embora constitua um hábito bastante comum nos dias atuais, a domesticação de bichos possui 
origens antigas, sendo os animais muitas vezes concebidos como membros das famílias que os 
adotam. Antagônico a isto, o abandono desses seres indefesos configura um grave dilema para a 
sociedade brasileira contemporânea, uma vez que são constantes os maus tratos por eles 
vivenciados e o ocasionamento de problemas que afetam a saúde pública, provenientes, 
sobretudo, da ausência de tratamento veterinário para sanar enfermidades. Em face disso, por 
intermédio da análise de artigos, dados estatísticos e aspectos cotidianos acerca da temática, é 
evidente a necessidade de elaboração de meios que visem amenizar a problemática vigente. 
Assim, o presente projeto tem como objetivo desenvolver um aplicativo móvel que facilite o 
contato entre os indivíduos que desejam disponibilizar animais para adoção e os que pretendem 
adotá-los. Para tanto, dentre as tecnologias utilizadas, vale salientar o framework React Native - 
ferramenta capaz de promover o desenvolvimento simultâneo de aplicações móveis para sistemas 
Android e IOS.    

PALAVRAS-CHAVE: Adoção. Animais. Aplicativo colaborativo. Software.   

ABSTRACT   

Although it is a very common habit nowadays, the domestication of animals has ancient origins, 
being the animals often conceived as members of the families that adopt them.. Antagonistic to 
this, the abandonment of these defenseless beings presents a serious dilemma for the Brazilian 
society today, since they are mistreated and cause problems that affect public health, mainly due 
to the lack of veterinary treatment. to remedy ailments.Therefore, through the analysis of articles, 
statistical data and everyday aspects about the subject, it is clear that there is a need to elaborate 
means to ameliorate the current problem. Thus, the present project aims to develop a mobile 
application that facilitates the contact between individuals who wish to donate animals and those 
who intend to adopt them. For this, among the technologies used, it is worth noting the React 
Native framework - a tool capable of promoting the simultaneous development of mobile 
applications for Android and IOS systems.    

 
KEYWORDS: Adoption. Animals. Collaborative App. Software.   
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1  INTRODUÇÃO   

Embora haja o reconhecimento de que os bichos apresentam necessidades semelhantes 

às dos seres humanos, as péssimas condições em que alguns desses vivem não são vistas como 

uma problemática grave para grande parte da sociedade. Tal fato pode ser comprovado através 

da grande quantidade de animais abandonados cotidianamente.    

  Hodiernamente, segundo o IBGE (2013), existem cerca de 1,5 bilhões de pets no 

mundo, sendo que o Brasil detém o quarto maior número desse total, por volta de 132 milhões, 

conforme a mesma pesquisa. Contudo, estima-se que neste país existem mais de 30 milhões de 

animais abandonados, sendo que 10 milhões são gatos e 20 milhões são cachorros (OMS, 2013 

apud SILVA e PEIXES, 2016). Diante disso, percebe-se a necessidade do desenvolvimento de 

meios específicos que supram esta situação.   

Tendo em vista a imprescindibilidade da área da informática na manutenção de 

comunicações rápidas e amplas, é notório que seus recursos podem compor agentes que 

amenizem o impasse em questão. Logo, pretende-se desenvolver um software que auxilie na 

disseminação de informações sobre os animais que necessitam de acolhimento, a fim de 

promover uma redução dos casos de abandono.    

2  REFERENCIAL TEÓRICO   

O vínculo entre animais humanos e não-humanos tem sido alvo de constantes discussões. 

Acerca dessa temática, SAHLINS (1930) aponta que a maior ou menor aproximação do homem 

com tais seres está intrinsecamente relacionada ao grau de abstração dos bichos enquanto 

sujeitos, ou seja, à medida em que se distanciam da sua natureza animalesca - mais queridos 

esses serão.     

Entretanto, apesar de muitos animais serem considerados componentes dos núcleos 

familiares, o constante dever de dedicar tempo aos cuidados necessários para a manutenção da 

saúde e da higiene desses gera milhares de casos de abandono (SILVA e PEIXES, 2016, p. 5). 
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Assim, além da formação de uma massa de enfermos e maltratados, há, consoante SILVA  

(2013, p.35), “uma ameaça potencial nas áreas de saúde pública (devido às zoonoses)”.   

Outrossim, consoante OLIVEIRA, LOURENÇÃO e BELIZARIO (2016, p.6), a 

desinformação gera a ocorrência de maus tratos e desamparos sofridos pelos animais. Sob essa 

ótica, tendo em vista a possibilidade de propagação rápida e eficiente de informações, o uso de 

recursos relacionados à área de informática mostra-se eficiente.   

3  METODOLOGIA   

Primeiramente, a fim de conhecer mais acerca da problemática que motiva a produção 

do presente projeto, foi realizado um estudo metodológico pautado em duas modalidades de 

pesquisa científica: a pesquisa bibliográfica e a análise de conteúdo (cf. SEVERINO, 2007). 

Mediante esses métodos, pode-se ter acesso a estudos detalhados que abordam a temática em 

questão sob uma óptica sociocultural. Ademais, serão mencionadas algumas tecnologias de 

programação responsáveis pela constituição deste software de fácil manipulação e alta 

eficiência.   

Para o desenvolvimento e criação da estrutura do software, será utilizado o JavaScript, 

linguagem responsável por transformar as interfaces das plataformas em algo mais dinâmico e 

viável. O framework React Native é utilizado para o desenvolvimento de aplicações móveis para 

sistemas Android e IOS. Portanto, o seu uso pode ser considerado vantajoso, pois um mesmo 

código baseado em JavaScript poderá ser executado em ambas as plataformas.   

4  RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES   

A partir da problemática exposta no presente documento, o projeto está sendo 

desenvolvido e criando uma plataforma que facilite o processo de adoção de animais que podem 

ser domesticados legalmente, de modo a encontrar um lar e prevenir o crescimento do número 

de abandonados.   

Dessarte, essa ferramenta visa proporcionar uma maior interação entre doadores, 

animais e adotantes, possibilitando a divulgação de animais de rua. Por esse motivo, a fim de 
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singularizar o Petinder, algumas funcionalidades deste app inspiram-se no Tinder - uma 

multiplataforma que promove encontros amorosos online entre pessoas.   

Figura 1 – Captura de telas da aplicação   

 

Fonte: Autoria própria   

Na Figura 1 (esquerda) encontra-se a tela de cadastro do animal, na qual será registrado 

dados básicos do animal, como o seu sexo. Em destaque, a principal característica herdada do 

app Tinder seria na forma de exibição dos animais, conforme a Figura 1 (direita). Nesta, seria 

apresentado uma tela para o usuário contendo a foto de um animal - organizados de acordo com 

a proximidade -  e quatros botões,  que corresponderam as seguintes funções: o que contém um 

coração simboliza  gostar do animal; o do “X” simboliza rejeitar; o do reverter simboliza volta; 

e por fim o do balão de conversa simboliza listar as informações do animal.   

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

São incontáveis os avanços proporcionados pelo surgimento de novas tecnologias da 

informática, sobretudo as que viabilizam o progresso em divergentes áreas do conhecimento. 

  

    

    

1032 



  

    

    

    

    

    
IFRN |    Campus       Mossoró        

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019       

Diante disso, torna-se indubitável a utilização desse meio como forma de solucionar a 

problemática vigente, o grave cenário de animais abandonados.    

Portanto, a formulação deste aplicativo móvel ainda em desenvolvimento, o Petinder, 

pretende atingir o objetivo de facilitar a comunicação entre pessoas com semelhantes fins, o de 

ajudar os animais a encontrarem um lar, de uma forma diferenciada e eficaz. Ainda em 

desenvolvimento, a ferramenta trará diversas funcionalidades que irão apoiar o propósito do 

trabalho.   
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 O USO DA REALIDADE VIRTUAL NO ENSINO DO  

BIOMA FLORESTA AMAZÔNICA 

RESUMO 

É notório o avanço das tecnologias no mundo atual. Dentre estas, podemos citar a realidade 

virtual, um mecanismo computacional para desenvolvimento de um mundo virtual. Dessa 

forma, atrelando a tecnologia dos ambientes virtuais à área educacional, é possível fomentar o 

ensino e a aprendizagem em sala de aula. Posto isso, a escolha dos biomas brasileiros para a 

temática do projeto se deu pela dificuldade de ensino deste conteúdo nas salas de aula, visto 

que o aluno não obtém contato direto com o ambiente ao qual está estudando. Em face disso, o 

presente trabalho refere-se ao desenvolvimento de uma aplicação com realidade virtual na 

plataforma de criação “Unity”, buscando sanar essa problemática ao disponibilizar um 

ambiente virtual que proporcione uma aprendizagem dinâmica e eficaz, inicialmente, do bioma 

brasileiro Floresta Amazônica. Destarte, a abordagem do conteúdo nas escolas com a utilização 

de uma aplicação proporcionará um maior interesse com a imersão e interação dos usuários 

com o ambiente virtual.  

PALAVRAS-CHAVES: Realidade Virtual. Educação. Biomas brasileiros. Floresta 

Amazônica. Tecnologias educacionais.   

ABSTRACT 

It is notorious the advancement of technologies in today's world. In face of this, we can mention 

the Virtual Reality, a computational mechanism to virtual worlds´ development. This way, by 

connecting the virtual environment’s technology to the education area, it is possible to instigate 

teaching and learning in classroom. That said, the choice for Brazilian biomes for the project 

theme happened due to the teaching´s difficult of some contents in classroom, since the student 

do not have contact directly with the environment, which has been studied. With this in mind, 

the present work refers to the development of an application, using virtual reality, through the 

technology “Unity”, which search for end up this problematic, providing a virtual enviroment 

that can offer a dynamic learning and successful of, initially, the Brazilian Amazon Rainforest 

biome. Therefore, the approach of content in schools with the presence of this application will 

provide a greater interest with the immersion and interaction of users in the virtual environment. 

KEYWORDS: Virtual Reality. Education. Brazilian biomes. Amazon Rainforest. Education 

technologies. 

Flávia Rafaela D. Ferreira1; Gabriele Q. Rêgo2, Rafael F. da Silva3 e Leonardo E. F. Carvalho4  

1, 2, 3, 4 IFRN – Campus Pau dos Ferros;  
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Tori, Kirner e Siscoutto (2006, p. 327), a realidade virtual é uma interface 

avançada para aplicações computacionais que permite ao usuário a movimentação e a interação 

em tempo real em um ambiente tridimensional, podendo fazer uso de dispositivos 

multisensoriais.   

Na área educacional, o uso dessa tecnologia permite a exploração e a construção de 

conhecimento sobre conteúdos de difícil acesso. Por conseguinte, o uso da realidade virtual na 

educação agrega valores de aprendizado e de interesse em matérias lecionadas. A exemplo 

disso, nas áreas geográficas e biológicas, muitos dos assuntos tratados não podem ser 

vivenciados em sala, ficando apenas aos alunos a ideia passada pelos professores e ilustrações 

dos livros. Posto isso, um assunto tratado em sala de aula que não pode receber a devida 

dimensão de estudo é a análise dos biomas brasileiros.  

Nesse contexto, o presente trabalho é fruto do desenvolvimento de um projeto 

integrador, que compõe parte da prática profissional do curso técnico. Desse modo, o mesmo 

possui como objetivo a utilização da tecnologia da realidade virtual no ensino-aprendizagem 

das características, inicialmente, do bioma Floresta Amazônica. O aplicativo contém um 

ambiente que permite visualizar a flora que habita este bioma, buscando proporcionar 

conhecimento acerca do macroecossistema de maneira dinâmica, interativa e realística, 

trazendo, deste modo, a fomentação do ensino-aprendizagem da temática. 

Outrossim, em virtude da Floreta Amazônica possuir fauna e flora únicas, se torna 

inviável representar todas as espécies encontradas na mata. Ademais, durante o 

desenvolvimento da aplicação há o impasse de criar ambientes virtuais com computadores 

comuns, pois essa tecnologia necessita de máquinas com melhor desempenho gráfico e de 

processamento. Entretanto, o projeto está progredindo e é esperado que este traga resultados 

positivos para o ensino dessa temática nas escolas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Consoante Latta (p. 23-29, 1994), realidade virtual (RV) é uma avançada interface 

virtual que simula um ambiente realístico, permitindo que os usuários interajam com ela. 

Destarte, essa tecnologia é utilizada em conjunto com diversas áreas da sociedade, como a saúde 
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e a educação, exemplificando seu prestígio na sociedade. Outrossim, como explica Braga (2001, 

p-1), um sistema de RV envolve estudos e recursos de hardware e software, com aplicações 

elaboradas para proporcionar a imersão dos usuários. Na contemporaneidade, a implementação 

de tecnologias durante o ensino para aprimorar a aprendizagem dos estudantes é essencial, visto 

o desenvolvimento constante da organização civil. A realidade virtual é um mecanismo que 

pode se tornar importante na educação, pois a presença desta nas escolas possibilita aos alunos 

a interação e imersão em ambientes virtuais, que se transformam em fontes de aprendizado.  

Ademais, bioma é um conjunto de ecossistemas com vegetação e 

fisionomia características, em que prevalecem condições climáticas e latitudes 

coincidentes (AMABIS; MARTHO, 2004, p. 366).  A Floresta Amazônica, bioma 

desenvolvido no projeto, localiza-se na região norte do Brasil. O seu clima quente e úmido 

reúne condições propícias ao desenvolvimento de uma exuberante floresta pluvial tropical, com 

fauna e flora únicas.  

3 METODOLOGIA 

O mundo hodierno apresenta variados ambientes integrais de desenvolvimento para 

criação de diversos dispositivos. Nesse sentido, para elaboração de ambientes em realidade 

virtual com gráficos de alta qualidade utiliza-se a plataforma Unity, propícia para produção de 

jogos e protótipos, disponibilizando objetos virtuais que simulam componentes reais, como 

árvores, água, personagens e outros.  

Sob essa ótica, o presente trabalho utiliza a Unity, usufruindo das suas funcionalidades, 

como os objetos virtuais e a possibilidade de gerar versões para diversas plataformas, sejam 

móveis ou desktop, para criar um ambiente virtual semelhante à Floresta Amazônica.   

Destarte, foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre os aspectos biológicos e 

geográficos dos biomas, buscando conhecer as características marcantes desses locais para a 

construção do trabalho.    

Desse modo, para o desenvolvimento do bioma em realidade virtual foram escolhidos 

objetos virtuais semelhantes às características deste, ou seja, árvores e demais plantas com 

fisionomias parecidas com as reais, além de criar elevações no território, assemelhando-se ao 

relevo autêntico. Com isso, engloba os principais aspectos do ambiente, buscando tornar a 

experiência mais realística e o aprendizado dinâmico. 
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Outrossim, o projeto utiliza óculos de realidade virtual, componente importante para o 

aprimoramento da aplicação, por proporcionar aos usuários a imersão e interação no ambiente 

desenvolvido. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O desenvolvimento do projeto está se dando de maneira dinâmica, haja vista que há um 

processo contínuo na criação e representação do bioma Floresta Amazônica em realidade virtual 

a partir da plataforma Unity. Além disso, a pesquisa alcança seus objetivos ao passo em que 

proporciona um aprendizado e uma compreensão sobre esse local, que é de extrema importância 

para o globo, mas que não recebe, muitas vezes, a devida atenção por parte da organização civil. 

A ideia do protótipo é deixar o ambiente virtual semelhante à realidade, como pode ser 

visto na Figura 1; o ambiente criado remete à Floresta Amazônica real, com rios, relevo, árvores 

grandes e estilos diversificados, sem muito espaçamento entre si, o que atribui um aspecto mais 

escuro à mata, haja vista que as espécies da flora cobrem a visão do sol com suas folhagens.  

Figura 1 – Visão do bioma Floresta Amazônica na aplicação 

 

Fonte: Autoria própria 

Desse modo, tais características da aplicação legitimam a imersão dos usuários no 

ambiente virtual, que estarão em um local semelhante à realidade, melhorando a aprendizagem 

dos estudantes acerca do conteúdo, haja vista que conseguirão informações interagindo com a 

aplicação. 

Contudo, o andamento do projeto apresenta algumas dificuldades, como a de encontrar 

objetos virtuais similares com os elementos do bioma, como os diferentes tipos de seres da flora 

e da fauna. Ademais, outra problemática encontrada no desenvolvimento da aplicação se refere 

à dificuldade de criar os ambientes com computadores pessoais, haja vista que a plataforma 
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Unity é muito complexa e, por trabalhar com diversos componentes, necessita de máquinas 

computacionais que apresentem melhor desempenho gráfico, bem como no processamento.  

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, o projeto obteve sucesso no que tange à criação e ao desenvolvimento, visto 

que houve a produção do mesmo. Destarte, durante a realização de pequenos testes da aplicação 

com alunos, a fim de coletar feedbacks, os mesmos comentaram que o ambiente virtual era 

semelhante ao bioma da Floresta Amazônica, além de demonstrarem interesse em utilizá-lo 

para estudo dessa temática.  

A construção do projeto promoveu o aprendizado sobre novas tecnologias e linguagens 

de programação diferenciadas, bem como a forma de usá-las, tendo em vista que tais conteúdos 

geralmente não estão presentes nas ementas dos cursos técnicos.  

Além disso, pôde-se aperfeiçoar o conhecimento sobre os biomas brasileiros, em 

especial sobre a Floresta Amazônica, pois previamente é necessário conhecer cada aspecto 

do macroecossistema, como: fisionomia e clima, para que, em seguida, possa adequar os 

objetos da realidade virtual ao bioma, tornando o ambiente virtual mais semelhante com o real.  

Ademais, além do ambiente da Floresta Amazônica, o projeto tende a crescer com 

outros biomas brasileiros sendo representados, expandindo o conhecimento dos usuários que 

utilizarem a aplicação.   
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E-PONTO: PONTO ELETRÔNICO PARA BOLSISTAS

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra – Ciências da Computação.

RESUMO

O E-Ponto nasce para sanar uma dificuldade observada nos setores em registrar adequada-

mente o ponto de seus estudantes bolsistas. Com interface e fluxo de utilização simples, o pro-

grama facilita e adiciona confiabilidade e controle ao processo de registro de cumprimento de

carga horária desses discentes. Seu desenvolvimento tem contribuído de forma decisiva para a

formação dos alunos que conceberam-no, lhes permitindo experimentar momentos alinhados

aos paradigmas do mundo do trabalho. A base teórica para construção do programa é compos-

ta pela documentação oficial de cada ferramenta utilizada e o código-fonte aberto de aplica-

ções similares. O front-end do E-Ponto é formado sobre o framework Vue.JS e sua extensão

Quasar. Já o programa no lado do servidor (back-end) faz uso do framework PHP Laravel e do

SGBD (Sistema de Gerenciamento de Bancos de Dados) MySQL.

PALAVRAS-CHAVE: aplicação web progressiva, ponto eletrônico, bolsistas.

ABSTRACT

E-Ponto is born to remedy a difficulty observed in the sectors in properly recording the point

of their scholarship students. With simple user interface and flow, the program facilitates and

adds reliability and control to these students' workload registration process. Its development

has contributed decisively to the formation of the students who conceived it, allowing them to

experience moments aligned with the paradigms of the world of work. The theoretical basis

for building the program is the official documentation of each tool used and the open source

of similar applications. E-Ponto's front end is built on top of the Vue.JS framework and its

Quasar extension. The server-side program (backend) uses the PHP Laravel framework and

the MySQL Database Management System (DBMS).

KEYWORDS: progressive web app, time clock, scholarship student.
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1. INTRODUÇÃO

O E-Ponto é um programa para registro do cumprimento de carga horária de bolsistas

de programas de assistência social do IFRN. Seu objetivo é sanar a dificuldade observável em

diversos setores da instituição em registrar adequada e frequentemente o ponto de seus estu-

dantes bolsistas. Com sua implementação, se espera possibilitar também uma clara e detalha-

da visão do cotidiano dos estudantes beneficiados por bolsas da instituição e seus servidores

responsáveis.

A aplicação apresenta progresso de desenvolvimento avançado em suas duas faces:

front-end e back-end. Sua construção tem enfrentado dificuldades majoritariamente advindas

da pouca intimidade de seus programadores com divisão de tarefas dentro da programação e

de seus padrões de código divergentes. Esses entraves têm sido combatidos com discussões e

estudos de melhores práticas de trabalho a adotar.

O funcionamento do programa baseia-se em confirmações. Os bolsistas registram seus

dias de trabalho e precisam da confirmação desse cumprimento de carga horária por parte de

seus coordenadores. Ao fim do mês, os setores administrativos relacionados (a Coordenadoria

de Assuntos Estudantis, por exemplo) podem visualizar os registros de horas trabalhadas, se

há carga horária pendente e quanto da carga horária submetida foi revisada e confirmada.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Os estudos para realização do projeto deram-se, principalmente, mediante consultas à

documentação oficial das ferramentas escolhidas. Para entendimento do que são e como fun-

cionam as aplicações web progressivas, os programadores utilizaram-se das especificações

produzidas pela Google (Google, 2019).

Os estudantes contaram, ainda, com a possibilidade de consultar códigos disponíveis

em repositórios públicos na internet. Com a investigação desses programas, desenvolvidos li-

vremente, foi possível visualizar a implementação de soluções já testadas pelo próprio merca-

do.

1040 



IFRN | Campus Mossoró

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento da aplicação foi dividido em duas frentes: o front-end, construído

com Vue.JS (Vue.JS, 2019) e Quasar (Quasar, 2019) e o  back-end,  construído com o fra-

mework Laravel (Laravel, 2019) e MySQL (MySQL, 2019). A construção da interface frontal

envolve o uso da extensão para VSCode Vetur (Vetur, 2019), que adiciona produtividade à

programação e agilidade na busca por erros. Essa parte do programa tem sido testada median-

te o uso da ferramenta Google Lighthouse (Google, 2019), que realiza auditorias automáticas

em páginas web e apresenta sugestões para melhoria do site.

O back-end da aplicação tem seus testes realizados de forma mais prática com o uso

do ambiente de automação de requisições HTTP Postman (Postman, 2019). A partir dessa fer-

ramenta, é possível elaborar baterias de requisições a uma aplicação web e observar métricas

e os dados de saída. O servidor XAMPP tem sido utilizado para execução dos códigos do

back-end.

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES

O front-end da aplicação encontra-se em estágio avançado de desenvolvimento. Res-

tam poucas telas a se implementar e o layout tem seguido bem aos paradigmas do Material

Design. A aplicação no lado do servidor está em fase inicial, mas já apresenta módulos intei-

ros completos, como o de autenticação, por exemplo.

Os principais entraves relacionados ao projeto advém de esperável falta de sintonia en-

tre seus membros,  que apresentam níveis de conhecimento destoantes. Esse problema tem

sido combatidos com reuniões de nivelamento e discussões recorrentes sobre trechos do pro-

grama que possam causar dúvidas.

Espera-se que sua implementação inicie-se pouco depois da V SECITEX. Uma ampla

utilização no campus Mossoró é aspirada para antes mesmo do fim do ano letivo de 2019.

Dado o empenho em construir um programa com interface e workflow intuitivos, não se espe-

ra que os usuários encontrem grande dificuldade ao lidar com o E-Ponto.
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de uma aplicação como o E-Ponto tem contribuído de forma im-

pactante na formação dos estudantes envolvidos. O trabalho possibilitou uma experimentação

apropriada do trabalho em alguns ramos da informática. Essa prática tem lhes concedido boas

bases para refletir sobre quais áreas da computação apresentam-se como interessantes.

Uma discussão comum nas reuniões do projeto é a carência observável no IFRN de

projetos desenvolvidos livremente.  Não há uma cultura institucional forte  de compartilhar

código-fonte. Essa inabilidade generalizada para o trabalho open-source tem se mostrado cau-

sadora de um “cemitério de códigos”. Nesse cemitério, softwares de autoria de integrantes da

comunidade acadêmica para compor ou auxiliar na realização de trabalhos de construção de

curso, projetos de pesquisa ou de projetos de extensão são esquecidos. Nos repositórios que

permanecem privados, o conhecimento produzido na construção desses programas se perde.
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COLIBRI: MÓDULO DE AVALIAÇÃO DE PROJETOS DA V SECITEX

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra – Ciências da Computação.

RESUMO

Experimentar uma tarefa como a de desenvolver um sistema completo como o Colibri é muito

importante para a formação de bons programadores. Ao longo do processo, os estudantes en-

volvidos podem organizar-se e se sentir em um time profissional no qual tarefas são divididas,

prazos são estipulados e, sempre, se discute o progresso obtido. A demanda apresentada era de

conceber um aplicativo agradável e eficiente para receber as avaliações dos projetos partici-

pantes da V SECITEX. O desenvolvimento foi dividido em duas frentes:  front-end e  back-

end. Semanalmente, o time de programadores de reúne e apresenta dificuldades e descobertas

encontradas no trabalho. O aplicativo móvel tem sido construído com as tecnologias web Bul-

ma e Vue.JS,  frameworks de estilização e reatividade, respectivamente, e transportado para

Android e IOS a partir do framework Cordova. No back-end, tem se trabalhado em uma API

para gerir o banco de dados mediante uso do framework Laravel. Os discentes envolvidos rea-

lizaram seus estudos para o trabalho mediante, principalmente, consultas às documentações

oficiais das ferramentas.

PALAVRAS-CHAVE: aplicativo, avaliação de projetos, programação, tecnologias web.

ABSTRACT

Experiencing a task like developing a complete system like Colibri is very important for trai-

ning good programmers. Throughout the process, the students involved can organize and feel

in a professional team, where tasks are divided, deadlines are set, and progress is always dis-

cussed. The demand presented was to design a nice and efficient application to receive evalu-

ations of the participating projects of V SECITEX. Development was divided into two fronts:

front end and back end. Weekly, the programmer team meets and presents difficulties and dis-

coveries encountered at work. The mobile app has been built with Bulma and Vue.JS web te-

chnologies, styling and reactivity frameworks, respectively, and transported to Android and
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IOS from the Cordova framework. In the back end, we have been working on an API to ma-

nage the database using the Laravel framework. The students involved performed their studies

for the work, mainly by consulting the official documentation of the tools.

KEYWORDS: application, project evaluation, programming, web technologies.

1. INTRODUÇÃO

O Colibri foi concebido para facilitar a avaliação de projetos na SECITEX. Mediante

seu uso, é possível obter agilidade e precisão ao trabalhar com a grande quantidade de dados

referentes aos diversos itens apresentados em cada edição do evento.

Seu foco é facilitar o registro de avaliações, mantendo a confiabilidade e o controle

dos dados. Ao ser desenvolvido por discentes, o projeto se propõe a contribuir na formação

dos alunos do curso de Informática, lhes provendo a chance de trabalhar como um time de

programadores profissionais. Conforme se dá sua construção, é possível visualizar enriqueci-

mento pessoal nos participantes, à medida que suas dúvidas e descobertas são compartilhadas

e os demais alunos contribuem de forma positiva.

Inicialmente, a maior preocupação dos envolvidos era com a possibilidade de concen-

tração de tarefas, visto que os estudantes apresentavam níveis diferentes de intimidade e de-

senvoltura com as tecnologias usadas. Com reuniões para descobrir o plano de fundo sobre o

qual as atividades seriam realizadas e indicações de estudo exclusivas para cada integrante,

essas divergências de saberes foram suavizadas.

Após poucas reuniões, já havia rascunhos avançados da interface e a organização das

informações no banco de dados já estava em planejamento. Com o avanço da produção, diver-

sos pontos foram refeitos múltiplas vezes, pois o conhecimento dos alunos progredia e lhes

permitia visualizar novas resoluções para cada problema.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

Os estudos necessários para o desenvolvimento perpassaram desde noções de versio-

namento de softwares com Git e GitHub até a documentação dos frameworks utilizados. Bul-

ma (Bulma, 2019) e Vue.JS (Vue.JS, 2019) foram investigados, também, através de vídeos e
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tutoriais escritos online. Ainda, os alunos mais próximos à construção das interfaces buscaram

aprofundamento nas áreas de User Interface e User Experience, a fim de prover soluções ami-

gáveis e eficientes.

A construção do aplicativo também baseou-se na análise de outros projetos, a fim de

trazer, ao programa, padrões de código e layout testados e aprovados pelo próprio mercado.

3. METODOLOGIA

O desenvolvimento foi dividido em duas vertentes:  front-end e  back-end. Os alunos

puderam se inserir no grupo que lhes parecesse mais interessante, porém, nas reuniões sema-

nais, todas as questões são discutidas globalmente, a fim de permitir que todos agreguem va-

lor à aplicação em sua completude.

As reuniões de grupo acontecem múltiplas vezes por semana. Dão-se em turnos e dias

diversos, garantindo que todos tenham chance de participar, mesmo os que fazem estágio ou

cumprem bolsa e têm um horário inteiro dedicado a essa atividade.

Uma metodologia análoga à Scrum foi adotada. Periodicamente, se apresentam os re-

sultados em coletivo e se discute o trabalho vindouro. Nessas ocasiões, também são recebidas

as possíveis novas demandas da comissão organizadora da V SECITEX. Em cada reunião, os

grupos escolhem os passos que realizarão até o encontro seguinte.

Os dois grupos de desenvolvedores possuem um estudante eleito como líder e o proje-

to em si conta com um coordenador-geral. A horizontalidade das decisões é total e os cargos

existem apenas para garantir agilidade na apresentação de relatórios, momento no qual apenas

os estudantes articuladores são convocados.

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES

O aplicativo está em fase de finalização. Sua interface está completa. O trabalho, atu-

almente, está voltado para testes. Submetendo a aplicação a diversos modelos de smartphones

e versões do sistema operacional Android, se espera visualizar possíveis falhas na exibição de

páginas e elementos.

O desenvolvimento do back-end também se encontra em fase avançada. Sob o enten-

dimento de que falhas nesse setor da aplicação podem ter consequências muito graves, sua
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construção tem se realizado com calma e testes mais frequentes e rigorosos. Ao implementar

recursos, os programadores envolvidos têm se dedicado a um trabalho de buscas na documen-

tação oficial do Laravel (Laravel, 2019) ou em sites de tutoriais. Essa pesquisa recorrente tem

como objetivo trazer soluções testadas em outros softwares.

A expectativa é que a primeira versão completa dos dois frontes da aplicação seja en-

tregue com antecedência. Nesse momento, os testes de funcionamento focarão em aplicar al-

tíssimas cargas de trabalho ao software (superiores ate à esperada durante a V SECITEX). Ob-

servando o desempenho do banco de dados projetado e do programa no back-end, os desen-

volvedores poderão traçar possíveis pontos a receber otimização.

O ciclo de aplicar otimizações e submeter o programa a altas cargas de trabalho será

mantido até as vésperas do evento, quando o foco dos testes voltará a ser a integridade do

software. Com a V SECITEX em curso, o trabalho dos desenvolvedores continuará, mas ape-

nas com a observação do programa em pleno funcionamento.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experiência de desenvolver uma aplicação de forma análoga ao que se presenciaria

no mercado de trabalho tem contribuído muito para a formação dos estudantes envolvidos. É

possível notar aproximação maior entre os alunos e o projeto a cada reunião. Essa intimidade

crescente também é visível entre os discentes e a própria área da informática, dado que alguns

dos participantes não sentiam forte apreço pelo ramo, mas, hoje, afirmam ter interesse em se-

guir nele.

Um dos aspectos mais enriquecedores desse trabalho tem sido a sensação dos alunos

de, ainda no ensino médio, contribuir em uma aplicação de porte relativamente grande. Ao

longo de sua trajetória no IFRN, os discentes são apresentados a tarefas e produções simples

que são interessantes, mas não têm o a característica atrativa de ir a público: ser testada por

muitos.
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AVALIAÇÃO DO MANEJO E ESCRITURAÇÃO ZOOTÉCNICA DE 

APIÁRIOS E LEVANTAMENTO DOS REQUISITOS PARA A 

INFORMATIZAÇÃO DESSE PROCESSO ATRAVÉS DE UM 

APLICATIVO MÓVEL 

Sadrak Lyon Dantas Pontes1; Victor Kayan de Assis Lima2; Gerson Viana Marques3; Atonio Abreu da 

Silveira Neto4 e Elenilson da Silva Filho5 

1, 2, 3, 4, 5IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A criação de abelhas é uma das mais importantes atividades agropecuárias no Brasil, é dessa 

atividade que vem o mel que é apreciado em todo o mundo. Esse status mundial gera, por outro 

lado, preocupação com a produção e a necessidade de acompanhar o desenvolvimento das 

colônias.  A carência de sistemas ativos e gratuitos voltados para a área da apicultura permeiam 

a vida dos profissionais na área. Tendo esses fatores, é visado apresentar o desenvolvimento do 

sistema denominado BeeCheck, onde os usuários poderão gerenciar todas as informações de 

seus apiários, proporcionando, assim, uma maior praticidade e segurança no armazenamento 

desses dados. Para o desenvolvimento, foram utilizadas ferramentas gratuitas e com bastante 

aceitação no mercado, visando uma construção prática e com baixo custo no produto final. 

Finalmente, o sistema será apresentado a alguns apicultores que deverão implantá-lo para testes. 

A partir dos resultados colhidos, serão feitas, futuramente, novas melhorias, favorecendo um 

trabalho mais produtivo aos profissionais. 

PALAVRAS-CHAVE: Apicultura. Monitoramento. Software. BeeCheck. 

ABSTRACT 

The bees' breeding is one of the most important agricultural activities in Brazil, it is from this 

work that comes honey that is prominent in the world. This status, on the other hand, gives rise 

to concern about the production of honey and the need to monitor the development of hives. 

The lack of active and free systems dedicated to the area of beekeeping permeates the lives of 

beekeepers. Having these factors, it is aimed to present the development of the system called 
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BeeCheck, where users can manage all the information of their apiaries, thus providing a greater 

convenience and security in the storage of this data. For the development, were used free tools 

and with great acceptance in the market, aiming a practical construction and with low cost in 

the final product. Finally, the system will be presented to some beekeepers who should deploy 

it for testing. From the feedback, in the future, new improvements will be made, favoring more 

productive work for professionals. 

KEYWORDS: Beekeeping. Monitoring. Software. BeeCheck. 

1 INTRODUÇÃO  

A criação de abelhas é uma das mais importantes atividades agropecuárias no Brasil, é 

desse trabalho que vem a renda de diversas famílias. São esses insetos que produzem o mel, um 

produto natural que tem papel importante na nutrição humana. Ademais, é amplamente 

utilizado na medicina, como, por exemplo, em tratamentos terapêuticos (DUTRA, 2016; 

SILVA et al., 2008). 

Segundo Oliveira (2017), o mel brasileiro destaca-se dentre os melhores do mundo em 

virtude de sua alta qualidade. Esse status mundial gera, por outro lado, preocupação com a sua 

produção e a necessidade de acompanhar o desenvolvimento das colônias. Nessa perspectiva, 

existem formas de rastreio que garantem ao consumidor um produto seguro e saudável, por 

meio do controle de todas as fases de produção. Isso possibilita uma correlação entre o produto 

final e a matéria-prima que lhe deu origem. Atualmente, essa supervisão, na maioria das vezes, 

é realizada de forma manual por pequenos produtores. Tal trabalho é feito através de papel e 

caneta, o que torna o manejo dos dados mais dificultoso, além de ser um procedimento lento e 

inseguro em virtude de as informações serem armazenadas de forma rudimentar. Esses fatos 

citados podem comprometer o bom desempenho das abelhas e a possibilidade de lucros maiores 

por parte dos apicultores, pois, sem o acompanhamento adequado, eles, geralmente, não 

realizam corretamente as intervenções na colônia, devido à falta de instrução. 

Dessa forma, tendo em vista a importância do mel e da sua qualidade, este trabalho visa 

apresentar uma solução denominada BeeCheck. O sistema disponibiliza aos apicultores um 

aplicativo acessível, o qual permitirá manter todas as informações necessárias pertinentes ao 

seu apiário.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para um bom desenvolvimento do trabalho apícola, faz-se necessário o armazenamento 

das informações sobre o estado das colmeias, das colônias e acerca do ambiente onde elas se 

localizam. Nesse sentido, nenhuma atividade econômica pode prosperar e se manter a longo 

prazo sem que se conheça o custo de seus produtos e os fatores que o determinam. Assim, a 

Escrituração Zootécnica torna-se indispensável, pois a partir do processo de anotação de dados 

referentes à exploração econômica da produção animal, pode-se identificar os principais 

problemas na produção apícola. Desta forma, no que tange a apicultura, esse procedimento 

permite ao produtor avaliar seus custos de produção, a situação das colmeias e 

consequentemente obter melhores resultados dos índices produtivos de acordo com época das 

floradas (SOUZA, 2007). 

Diante disso, foi encontrado um software com objetivo similar ao do BeeCheck: o 

Beehieveior. Entretanto, o foco do sistema é monitorar e controlar apiários e colmeias através 

de sensores, e exibir os dados em uma plataforma web. Sob esse viés, o trabalho desenvolveu-

se como uma dissertação de mestrado, e o objetivo era aplicá-lo na UEPA - Unidade de 

Exportação de Produtos Apícolas (DUTRA, 2016). 

 

3 METODOLOGIA  

Para a construção do aplicativo, foram realizadas visitas ao apiário do campus Pau dos 

Ferros, de modo que fosse possível vivenciar e coletar dados acerca de aspectos da realidade 

do técnico apicultor. Sendo assim, foram percebidas, efetivamente, as dificuldades enfrentadas, 

permitindo uma esquematização mais realista e acessível das formas automatizadas de se fazer 

a Escrituração Zootécnica.  

Nesse sentido, espera-se realizar testes com todos os apicultores parceiros do campus 

Pau dos Ferros. A inserção do aplicativo à abordagem de sistemas especialistas se dará em 

momento posterior, para dar sugestões de intervenções automáticas baseadas no banco de 

dados.  Para tal adequação, foi pensado em adotar como máquina de inferência o método de 

classificação baseado na teoria de probabilidade e estatística proposta por Thomas Bayes.  
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Figura 1 – Algumas telas do aplicativo BeeCheck. 

Ademais, objetivando um bom progresso e organização do projeto, foi utilizada a 

metodologia de desenvolvimento ágil Scrum. Dessa forma, o sprint foi definido com um 

tamanho de duas semanas. Nesse cenário, foram levantados requisitos os quais foram 

adicionados ao product backlog de forma a aprimorar o fluxo do aplicativo. Além disso, ao final 

de cada dois sprints, é realizada uma escrituração zootécnica utilizando o apiário do campus. 

Por fim, pretende-se implementar os relatórios necessários para uma melhor visualização das 

informações. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados parciais da pesquisa, foi concebido o software BeeCheck conforme a 

figura 1. O aplicativo está, ainda, em fase de desenvolvimento. Nesse ínterim, foram levantados 

alguns requisitos para automação da escrituração zootécnica. As funcionalidades básicas para 

o gerenciamento de colmeias e intervenções estão sendo concluídas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, é possível realizar o cadastro e manipulação das informações acerca de uma 

visita à uma colmeia, armazenando informações sobre seu estado e condições para vida das 

abelhas, isto é, a situação ambiental. Ao realizar uma visita ao apiário, o apicultor pode 

Fonte: autoria própria (2019) 
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submeter dados como: a) Presença de água/sombreamento/comida; b) Quantidade de quadros 

de mel/pólen/cria aberta/cria fechada; c) Existência de abelhas mortas; d) Observações. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em suma, realizar o armazenamento de informações dos apiários e/ou colmeias em 

papéis constitui um processo lento e inseguro. Sob esse viés, esses dados podem ser facilmente 

perdidos caso o papel seja danificado. Dessa forma, o BeeCheck pode-se tornar bastante útil na 

Escrituração Zootécnica, uma vez que as informações ficam armazenados em uma base de 

dados confiável, tornando a perca dos registros improvável.  

Outrossim, o sistema, embora esteja tomando resultados preliminares positivos, carece 

de melhorias e constantes mudanças, para mais satisfatoriamente atender a demanda a ele 

proposta. Dentre essas melhorias, é almejada a implantação de uma rica base de dados através 

do procedimento de aquisição do conhecimento contínuo. Isso tem como objetivo tornar o 

Beecheck um sistema inteligente, capaz de sugerir possíveis intervenções para as colmeias de 

um apiário de acordo com as informações previamente adquiridas. Espera-se, por fim, que a 

contribuição advinda deste projeto venha a somar positivamente na área da apicultura, tornando 

o trabalho mais produtivo. 
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Cheguei.bus: Serviço de Monitoramento de Transporte Escolar 
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IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra: Ciência da Computação 

RESUMO 

Este trabalho descreve uma iniciativa para cidades inteligentes denominada de Cheguei.bus, 

um serviço idealizado com o objetivo de ser uma proposta de solução para problemas 

relacionados a ineficiência no transporte escolar observados no IFRN Campus Santa Cruz e que 

fazem parte da realidade de diversas outras instituições. Dentre os problemas analisados pelo 

estudo, os principais são: o alto tempo de espera de ônibus, a incerteza quanto aos horários e a 

situação (Está a caminho? Já chegou? Já partiu?) dos veículos, etc. Ao fim do projeto, espera-

se que o serviço funcione com base nas seguintes etapas: obtenção da geolocalização dos 

veículos por meio de um módulo instalado neles; gerenciamento dos dados em um web service 

online; e exibição das informações dos transportes para os usuários via aplicativo Android. 

PALAVRAS-CHAVE: Aplicativo. Transporte. Escolar. Cidades. Inteligentes. 

ABSTRACT 

This paper describes an initiative for intelligent cities called Cheguei.bus, a service idealized 

with the objective of being a proposal of solution for problems related to inefficiency in school 

transport observed in IFRN Campus Santa Cruz and that are part of the reality of several other 

institutions. Among the problems analysed by the study, the main ones are: the high waiting 

time for buses, the uncertainty about the schedules and the situation of the vehicles. At the end 

of the project, it is expected that the service work based on the following steps: obtaining the 

geolocation of the vehicles through a module installed in them; management of data in an online 

web service; and display transport information for users via an Android application. 

KEYWORDS: Application. Transport. School. Smart. Cities. 
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INTRODUÇÃO 

Os problemas urbanos são diversos e podem ser observados em diferentes segmentos.  

Um deles é o da mobilidade. Há muitas questões que necessitam de atenção no contexto da 

mobilidade urbana – a alta emissão de gases poluentes, o congestionamento em rodovias, a 

dificuldade de se encontrar vagas em grandes centros etc. – e para cada uma dessas já existem 

diversas iniciativas que se propõe a solucionar ou amenizar os problemas por meio da 

tecnologia. 

Neste projeto, o problema de mobilidade urbana abordado foi observado no IFRN 

Campus Santa Cruz. Na instituição, muitos estudantes fazem uso de transporte escolar público 

e, como notou-se, essa massa de usuários está sujeita a diversos transtornos de ineficiência. 

Dentre esses, pode-se citar: incerteza em relação aos horários dos transportes; falta de noção 

quanto a sua situação (Está vindo? Já chegou? Já partiu?); e alto tempo de espera no local de 

embarque em virtude da frequente variação de horários de chegada e saída. 

Sob essa ótica, foi proposto o desenvolvimento de um sistema de monitoramento dos 

transportes escolares, em que a localização dos veículos é capturada, armazenada em um 

serviço na internet e exibida para os usuários por meio de um aplicativo de celular. No mais, o 

aplicativo também apresentaria a situação dos transportes em relação ao Instituto e permitiria 

que os usuários recebessem notificações referentes aos veículos que eles utilizam.  

Dessa forma, definiu-se o objetivo geral do trabalho: colaborar para a 

resolução/amenização de problemas de ineficiência enfrentados por alunos do IFRN Campus 

Santa Cruz no transporte público oferecendo uma possiblidade de sistema de monitoramento 

de veículos. Para alcançar esse objetivo foram traçadas as seguintes metas:  

• Realizar uma revisão bibliográfica;  

• Construir um módulo de captura e envio de geolocalização;  

• Configurar um web service para gerenciar os dados dos transportes; 

• Desenvolver um aplicativo para mostrar as informações aos usuários. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Uma vez que o projeto descrito neste trabalho visa a resolução de um problema urbano 

por meio da tecnologia, ele pode ser caracterizado como um experimento urbano para cidades 

inteligentes, segundo as definições de (NOVIKOV, 2015). O objetivo dessas iniciativas é 

facilitar a vida dos cidadãos, resolvendo problemas do dia-dia nos centros urbanos por meio da 

tecnologia (LEMOS et al., 2017). 

As cidades inteligentes são um tema cada vez mais discutido nas esferas governamentais, 

no meio acadêmico e na iniciativa privada. Para ter ideia, a quantidade de produções científicas 

sobre a temática mais que triplicou na última década (COCCHIA, 2014) e os investimentos em 

projetos dessa natureza deverão chegar a US$ 408 bilhões em todo o mundo até 2020 (ECHOS, 

2019). Tais dados relevam uma tendência à cidade inteligente. 

Todavia, apesar parecerem promissoras, as cidades inteligentes deixam preocupações em 

aberto, como a garantia da democratização do acesso à tecnologia. Se não forem projetadas 

visando a sustentabilidade, o interesse de seus cidadãos e a inclusão social, as cidades podem 

se tonar inteligentes e desumanas (COSTA-NASCIMENTO, 2018). Pensando nisso, foi criado 

o termo “cidades inteligentes e humanas” para definir a necessidade de se planejar as 

tecnologias da cidade para todos (RBCIH, 2013) 

METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa bibliográfica para embasar os pesquisadores a 

respeito das cidades inteligentes e de projetos semelhantes a este. Em seguida, foi definido o 

funcionamento do sistema, optou-se por adotar uma abordagem em três etapas: capturar os 

dados de geolocalização (com um módulo que deve ser instalado nos veículos); armazená-los 

e gerenciá-los em um servidor online; e, por fim, exibi-los aos usuários por meio de um 

aplicativo de celular. 

Doravante, iniciou-se a configuração do servidor com o web service de acordo com os 

seguintes passos: implementação do banco de dados com o SGBD do MySQL e programação 

no Node.js com a linguagem JavaScript. 
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Em paralelo a configuração do web service, iniciou-se o desenvolvimento do aplicativo 

para o sistema operacional Android com a IDE Android Studio. Para isso, inicialmente foram 

desenhadas as telas – que, em seguida, foram implementadas com a linguagem XML – e, 

posteriormente, o aplicativo foi programada com a linguagem Java. 

Após o desenvolvimento parcial do software do serviço, iniciou-se a construção do 

módulo, denominado de “Cheguei.loc”. Para isso, definiu-se a utilização de um 

microprocessador Arduino juntamente com um módulo Sim808, para obter os dados de 

geolocalização via GPS e enviá-los ao web service com a tecnologia GSM. 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O principais resultados esperados deste projeto são um MVP (Minimum Viable Product) 

da parte de software do serviço (web service e aplicativo) e um protótipo inicial do módulo 

Cheguei.loc, cumprindo, assim, as três metas inicialmente traçadas. Uma vez com esses 

resultados, será iniciada a fase de testes, em que se almeja obter dados qualitativos e 

quantitativos de cada uma das partes do sistema para análise posterior e melhoria do serviço 

como um todo. 

Espera-se ainda que, ao fim do trabalho, seja produzido um artigo científico completo 

para submissão em congressos, exposições e revistas acadêmicas. Com isso, pretende-se 

alcançar o objetivo geral de colaborar com os estudantes oferecendo uma possibilidade de 

sistema de monitoramento de transporte escolar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Finalmente, após o cumprimento das metas iniciais, pretende-se dar continuidade ao 

projeto, fazendo possíveis expansões propostas durante o processo de desenvolvimento. 

Sobretudo, objetiva-se adaptar o serviço conforme as necessidades do contexto, visando torná-

lo, assim, não só uma iniciativa de cidade inteligente, mas de cidade inteligente e humana. 
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SAFE ROAD: SISTEMA DE REPORTAÇÃO E MAPEAMENTO 

COLABORATIVO DE BURACOS EM VIAS DE TRÂNSITO 

RESUMO 
 

A problemática dos buracos nas vias públicas mostra-se aparente em todo o país. Dentre os 

seus empecilhos estão: lentidão no tráfego, danos físicos aos veículos e acidentes. Sendo 

assim, entende-se que os problemas citados se agravam perante imprevisibilidade de se 

deparar com essas aberturas meio ao trânsito. Ademais, por diversas vezes, tais fendas não são 

adequadamente tapadas devido ao fato dos órgãos responsáveis pela manutenção das estradas 

não estarem cientes de sua existência ou localização. Tendo esses fatores, é visado apresentar 

o desenvolvimento do sistema denominado Safe Road, aplicativo em que o usuário, por meio 

de seu smartphone, pode reportar a aparição de buracos e suas devidas posições. Para a 

implementação, foram utilizadas ferramentas gratuitas e com bastante aceitação no mercado, 

visando uma construção prática e com baixo custo no produto final. As informações 

submetidas são armazenadas em um banco de dados, logo mapeia-se as ocorrências das 

irregularidades. Desse modo, os conhecimentos obtidos, através de colaboração popular, 

acerca dos defeitos de pavimentação podem ser beneficamente utilizados. Sob esse viés, as 

agências de manutenção das estradas passam a saber especificamente onde agir, enquanto os 

motoristas visualizam no mapa as localizações dos buracos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Vias de trânsito. Mapeamento colaborativo. Aplicativo. Buraco. 

 
ABSTRACT 

 

The problematic of potholes in public roads is apparent throughout the country. Among its 

complications are: slow traffic, physical damages to vehicles and accidents. Therefore, it is 

understood that the problems mentioned are aggravated by the unpredictability of coming 

across with potholes. Furthermore, on several occasions, such cracks are not properly covered 

due to the fact that the bodies responsible for the roads maintenance are not aware of their 

existences or location. Having these factors, it is aimed to present the development of the 

system called Safe Road, an application in which the user, through his smartphone, can report 

the appearance of potholes and their positions. For the implementation, were used free tools 

and with a great acceptance in the market, aiming a practical construction and with low cost in 

the final product. The submitted information is stored in a database, so the occurrences of the 

irregularities are mapped. In this way, the knowledge gained through popular collaboration 

about pavement defects can be beneficially used. Under this bias, road maintenance agencies 
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come to know specifically where to act, while drivers view the locations of the potholes on 

the map. 
 

KEYWORDS: Roadways. Collaborative mapping. Application. Pothole. 

 
1 INTRODUÇÃO 

 

É sabido que fendas e buracos em pistas são uma problemática para o trânsito de modo 

geral. Além de causarem lentidão no tráfego, de acordo com o Atlas da Acidentalidade no 

Transporte Brasileiro de 2018, os defeitos nas vias constituem o décimo fator que mais gera 

acidentes no Brasil (VOLVO, 2018). Ademais, segundo a Confederação Nacional de 

Transporte, no ano de 2017, cerca de 54% das rodovias do Rio Grande do Norte eram 

consideradas regulares, ruins ou péssimas (CNT, 2017). 

Para que tais crateras possam ser tapadas, é indubitável que suas localidades sejam 

conhecidas pelo órgão responsável pela devida manutenção da via. Entretanto, esse fato 

constitui um desafio, tendo em vista tamanho número de estradas (assim como de buracos) em 

uma única cidade, conjuntamente ao surgimento - constante, em alguns casos - de novos 

furos. 

A partir destas considerações, nota-se que a computação possibilita meios para a 

criação de soluções capazes de mudar o cenário atual. Nesse contexto, objetiva-se o 

desenvolvimento de um sistema colaborativo que disponibilize aos usuários uma forma de 

reportar os buracos de uma região. Com isso os motoristas podem se tornar mais precavidos 

com os referidos defeitos nas vias, evitando prováveis acidentes e maiores gastos em 

manutenção. Ademais, o mapeamento dessas irregularidades mostra-se uma poderosa 

ferramenta de denúncia, bem como de auxílio. Sendo assim, as agências responsáveis pela 

preservação das malhas viárias poderão ter uma visão mais ampla e detalhada sobre a 

problemática. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

A pavimentação surgiu como uma alternativa as antigas ruas de terra batida, 

apresentando uma melhoria à qualidade do trânsito e vida das pessoas. Contudo, defeitos nas 

superfícies de pavimentos ainda são constantes, em que os buracos constituem uma dessas 

irregularidades. Dentre os empecilhos advindos desse problema está a lentidão no tráfego; 
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além disso, esses defeitos são ocasionadores de acidentes, assumindo a décima posição na 

lista dos maiores causadores (VOLVO, 2018). Sob esse viés, nota-se a importância de 

ciências como a geografia e cartografia para melhor e mais detalhada análise dos casos. 

Nesse intervalo, em decorrência da Revolução Técnico-Científico-Informacional, 

ocorre a transição da produção cartográfica manual para aquela baseada em meios 

informáticos (DIAS, 2007). Através de novas tecnologias como o GPS, surgem os mapas 

digitais, os quais oferecem fácil e eficaz construção, edição e armazenamento das 

informações. 

Utilizada durante os últimos anos para a análise de questões de cunho não apenas 

geográfico, a cartografia, atualmente, tem se mostrado uma poderosa ferramenta de interação 

social. Isso pode ser observado através dos mapas participativos (STEVANATO et al., 2017). 

Nesse contexto, as informações submetidas pelos usuários personalizam o mapa base e são 

dispostas na web, de modo a construir uma rede de colaboração. 

 

3 METODOLOGIA 
 

Observando a problemática dos buracos e analisando os perigos que esses podem 

trazer para os condutores de veículos, foi discutido alternativas para amenizar tais riscos e 

denunciá-los às autoridades responsáveis pela manutenção das vias. Assim, chegou-se à 

conclusão de implementar um software para esse fim que funcione tanto no Android quanto 

no iOS. 

Nesse sentido, para o desenvolvimento do sistema Safe Road optou-se pela utilização, 

principalmente, do React Native - framework baseado no React, onde todo código 

desenvolvido é convertido para a linguagem nativa do sistema operacional. Além disso, foi 

usufruída a API Google Maps - conjunto de interfaces de programação de aplicativos que 

permitem a comunicação com o serviço Maps da Google. 

Inicialmente, foi necessário o estudo das tecnologias supracitadas, além da pesquisa 

acerca de mapeamento colaborativo e de como as prefeituras locais lidam com a problemática 

dos buracos nas vias. Em sequência, iniciou-se a programação do sistema. Através da sintaxe 

JSX, a qual os programas React Native são escritos, foi consumida a API Google Maps, que 

permite a exibição e manipulação de mapas por parte do usuário. As informações de uso são 

armazenadas e sincronizadas através de um banco de dados em nuvem, o Firebase Cloud 

Firestore, que disponibiliza um serviço flexível e escalonável para a aplicação. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 
 

Como resultados parciais da pesquisa, foi concebido o protótipo do software Safe 

Road. O aplicativo está, ainda, em fase de desenvolvimento. Assim, as funcionalidades 

básicas para a reportação dos buracos, bem como para confirmação ou negação, estão 

concluídas. Para essa versão inicial, apenas as necessidades mais pontuais levantadas através 

da análise dos requisitos foram acatadas. Contudo, no geral, o aplicativo já é capaz de atender 

aos objetivos propostos. Nota-se, ainda, a importância de os dados serem armazenados em um 

serviço de banco em nuvem – através do Cloud Firestore – o que permite a sincronização em 

tempo real dos dados dentre todos os usuários conectados a Internet.  

Figura 1 - Captura de telas da aplicação 

 

        

Fonte: Autoria própria (2019) 

Para as próximas etapas, objetiva-se o incremento de novos modos de uso do sistema. 

Outrossim, espera-se realizar testes conjuntamente com condutores de veículos voluntários. 

Sendo assim, serão coletados feedbacks dos usuários e melhorias serão feitas. Com isso, é 

almejado que o sistema evolua, visando a colaboração popular em prol do mapeamento das 

ocorrências dos buracos nas vias. Espera-se, ainda, que seja proporcionado um cenário 

favorável ao conserto desses defeitos nas estradas, bem como maior segurança aos motoristas.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em suma, a problemática dos buracos nas vias de trânsito representa uma ameaça 

constante a todo cidadão que precise transitar por essas estradas, já que os veículos podem ser 
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prejudicados fisicamente ao passá-los, ou acabar gerando um acidente de trânsito ao, 

ocasionalmente, tentarem desviá-los. Além disso, tais fendas podem passar despercebidas 

para os órgãos responsáveis pela manutenção das vias, dificultando o conserto. Dessa forma,  

o software Safe Road pode se tornar bastante útil e eficaz na problemática destacada, 

utilizando-se do mapeamento colaborativo, através da reportação dos buracos, para reunir 

informações. 

Outrossim, embora o projeto esteja tendo resultados iniciais positivos, ainda carece de 

aperfeiçoamentos e mudanças para tornar excepcional seu desempenho e usabilidade. Dentre 

essas melhorias, é desejado a implementação de um sistema de reconhecimento de voz. Com 

isso, será possível a alteração de informações no aplicativo somente através da fala do 

usuário. Assim, quando o condutor de um veículo passar por um buraco, basta um simples 

comando de voz para cadastrá-lo, não precisando fazê-lo manualmente. Espera-se assim, que 

o sistema Safe Road possa ajudar significativamente os condutores de veículos, bem como 

alertar os órgãos responsáveis sobre possíveis defeitos nas vias de trânsito. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A tecnologia está cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, contribuindo em diversas 

áreas através da automatização de tarefas manuais. Contudo, áreas como a educação física ainda 

carecem de inovações acessíveis, como, por exemplo, no gerenciamento de dados de treinos de 

esportes coletivos, mais especificamente, no futsal e futebol. Pensando nisso, e, diante de tal 

problemática no IFRN - Campus Pau dos Ferros, surgiu a necessidade de criar uma proposta 

para automatizar o trabalho que é feito à caneta e papel, com um difícil manuseio e assimilação 

de informações. Para sanar essa dificuldade, e tendo isto como objetivo geral, será 

desenvolvido, para os instrutores e jogadores, um aplicativo móvel que gerencie e analise o 

desempenho dos jogadores de futsal e futebol, assim como o desempenho do time como um 

todo. Nesse sentido, o aplicativo, que será desenvolvido com a linguagem de programação 

JavaScript, através do framework React Native, apresentará relatórios completos a partir de 

variáveis baseadas nos fundamentos de cada modalidade, como, por exemplo, taxa de 

aproveitamento, acerto ao alvo, jogadas ensaiadas, entre outras. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Física. Software. Aplicativo. Análise de desempenho. 

ABSTRACT 

Technology is increasingly present in the daily lives of people, contributing in many areas 

through the automation of manual tasks. However, areas such as physical education are still 

lacking in accessible innovations, for example in data management of collective sports training, 

more specifically in futsal and soccer. Thinking about this, and in the face of such a problem at 

IFRN - Campus Pau dos Ferros, the need arose to create a proposal to automate the work done 

on the pen and paper, with a difficult handling and assimilation of information. To address this 

difficulty, and with this as a general goal, a mobile application will be developed for instructors 

and players to manage and analyze the performance of futsal and soccer players as well as the 

performance of the team as a whole. In this sense, the app, which will be developed with the 

JavaScript programming language, through the framework React Native, will present complete 

reports based on variables based on the fundamentals of each modality, such as rate of 

utilization, hit to the target, moves rehearsed, among others. 

KEYWORDS: Physical Education. Software. App. Performance analysis. 

1065 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

A educação é uma das áreas mais beneficiadas pelo avanço de novas tecnologias, 

entretanto, inserido neste grande campo, encontram-se dificuldades para o surgimento de 

inovações em alguns setores do conhecimento. A educação física é uma disciplina que visa o 

aperfeiçoamento, controle e manutenção da saúde do corpo e da mente do ser humano. Dentro 

do âmbito escolar, segundo Betti (1992), ela insere, adapta e incorpora o aluno no saber corporal 

de movimento, qualificando-o para desfrutar os jogos, os esportes, as danças, as lutas, as 

ginásticas e práticas de aptidão física, em proveito do exercício crítico dos direitos e deveres do 

cidadão para a benfeitoria da qualidade de vida humana.  

Nos esportes, pode-se destacar a prática de modalidades coletivas, como, por exemplo, 

basquete, futsal, vôlei, futebol, entre outros. Para conseguir o aperfeiçoamento no desempenho 

dessas categorias, os profissionais da educação física analisam estatisticamente dados dos 

jogadores, baseando-se em variáveis dos fundamentos de cada uma delas. No entanto, tal 

análise geralmente demanda um trabalho com fichas que são preenchidas à mão, mas que pode 

ser automatizado. 

Nesse cenário, foi observado que, na prática de futsal e futebol no IFRN – Campus Pau 

dos Ferros, a análise de dados dos treinos é feita de forma manual, a qual dificulta o manuseio 

de dados pelo professor, consistindo, numa difícil forma de organização e assimilação dos 

resultados.  Assim, foi elaborada uma proposta para automatizar esse trabalho, aumentando a 

praticidade das análises e diminuindo o tempo gasto nas anotações e execuções. Dessa forma, 

o objetivo geral do projeto é construir um aplicativo móvel capaz de reduzir o trabalho manual 

de profissionais de educação física que atuam como técnicos de times de futsal e futebol. Para 

isso, será estudada a linguagem de programação JavaScript e outras tecnologias para 

desenvolvimento móvel, além de observações da análise manual dos dados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O esporte é um fenômeno que mobiliza pessoas e é parte integrante das várias culturas 

do mundo todo. Marchi Junior (2002, p. 77) destaca que: “Na atualidade, o esporte tem sido  

considerado uma das manifestações culturais que, marcadamente, mais têm apresentado 

evoluções e transformações”. Em relação ao âmbito escolar, o desporto de cunho coletivo são  
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os mais praticados pois objetivam estimular o espírito comunitário dos alunos, além de prepara-

los fisicamente. 

Nesse cenário, modalidades como futebol e futsal, semelhantemente a outras 

competitivas são, quase sempre, imprevisíveis. As habilidades, que são mais do que apenas 

motoras, dizem respeito ao saber fazer (MACEDO, 2005a, 2005b). Assim, preparação 

emocional e mental, bem como a motivação e a certeza que se vai conseguir êxito são essenciais 

durante uma partida. 

De acordo com Okazaki (2004), um treinamento mais específico com ênfase nas 

técnicas mais solicitadas em situação de jogo poderia permitir maior eficácia do treinamento. 

Dessa forma, existem várias aplicações tecnológicas que buscam aumentar o desempenho 

esportivo, das quais são importantes citar: análises estatísticas do desempenho, análise 

biomecânica, e realidade virtual. 

3 METODOLOGIA  

Antes de iniciar o desenvolvimento do projeto, foi necessário, a priori, que fosse 

dominada a linguagem de programação JavaScript e o framework React Native, pois essas 

foram as soluções tecnológicas escolhidas para o desenvolvimento do software.  O React Native 

é um framework desenvolvido pelo Facebook para o desenvolvimento de aplicativos, tanto para 

a plataforma IOS quanto para Android de forma nativa, utilizando a linguagem JavaScript para 

a construção da aplicação. 

 Houve uma capacitação prévia para utilização desses dessas tecnologias, a qual 

possibilitou o aprendizado da maior parte dos recursos: desde a construção básica de telas até 

o acesso a informações através de uma API. 

Ademais, além de desenvolver o conhecimento em JavaScript e React Native, foram 

necessárias algumas observações de jogos e treinos de futebol e futsal (foco deste trabalho), de  

modo que fosse possível vivenciar mais de perto a realidade dos técnicos dos times que praticam 

esses esportes. A experiência autentica de estar no lugar do treinador possibilitou ter 

informações mais concretas e palpáveis de como o técnico, ou alguém designado por ele, fazia 

o levantamento de dados durante o jogo. Assim, as dificuldades percebidas desencadeavam 

ideias de formas pelas quais as anotações à caneta e papel seriam automatizadas. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A partir do que foi proposto em etapas anteriores do projeto Performance, até o presente 

momento foi desenvolvido um protótipo com algumas telas finalizadas em relação ao design 

(front-end) e algumas outras desenvolvendo funcionalidades parciais (back-end). Posto isso, o 

molde construído já permite ao usuário cadastrar uma partida (e também a excluir), entretanto, 

não de forma completa, com o técnico podendo adicionar ao sistema uma partida de um de seus 

times contra determinado adversário. Assim, o usuário pode inserir data, hora, local e o nome 

do time contra quem vai competir, salvando essas informações no banco de dados provisório 

do próprio celular. A Figura 1 mostra a tela inicial e de cadastro de partida desenvolvidas. 

Figura 1. Capturas de tela da aplicação 

Fonte: Autoria própria 

Ademais, relacionado ao design de algumas telas, foi finalizada a interface e parte das 

funcionalidades da tela de login, contendo botões (ainda não finalizados) para cadastro e 

recuperação de senha do usuário, bem como a função de entrar no sistema (efetuar o login). 

Toda a parte relacionada à interface será revista e testada, como foco na usabilidade e 

acessibilidade. Além dos resultados supracitados acima, espera-se que, ao final do projeto, o 

aplicativo Performance esteja pronto para executar outras funções, como, por exemplo, 

adicionar ao sistema outras variáveis para análise das informações; cadastrar os jogadores em 
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seus respectivos times; inserir dados detalhados de uma partida, como quantidade de passes, 

finalizações, faltas, entre outros que possam gerar informações relevantes para o técnico; 

funções básicas para controle do usuário (alterar informações, deletar a conta, entre outras) e 

gerar gráficos de acordo com as variáveis em determinado período de tempo ou local. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho propôs, como principal objetivo, desenvolver uma ferramenta capaz de 

auxiliar o profissional de educação física na tarefa de análise de dados de sua equipe. A 

ferramenta permite executar a tarefa com mais velocidade e eficiência, através da percepção na 

execução de alguns fundamentos específicos de cada modalidade esportiva usada no aplicativo. 

Assim, para a realização de tal propósito, foram feitas pesquisas bibliográficas, sobre as 

modalidades esportivas alvo do projeto, bem como as tecnologias e conhecimentos necessários 

para criação da aplicativo. Espera-se com a implementação desta ferramenta que os técnicos 

possam perceber os pontos fracos em seus times, dando-lhes a oportunidade de progredir mais. 

Futuramente existem expansões possíveis para a ferramenta, como por exemplo, a 

adição de mais modalidades esportivas coletivas, ou até a adição de modalidades individuais. 

Isso permitirá que o aplicativo possa ter um efeito positivo no desempenho de diversos atletas 

e nos mais variados tipos de esportes, auxiliando cada vez mais os profissionais da área.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

 

RESUMO 

 
Os jogos digitais educativos, de modo geral, se 

constituem enquanto ferramentas didáticas de 

auxílio ao ensino, além de tornaram a aprendizagem 

dos estudantes mais dinâmica. Nesse sentido, neste 

trabalho, apresentamos proposta didática de 

gamedesign, na versão digital alfa (desenvolvida na 

ferramenta Unity, com suporte do visual studio para 

programação), do jogo intitulado Banco de Joule, 

para o Ensino de Ciências e Física na educação 

básica, especificamente Ensino Médio. 

Teoricamente e metodologicamente, o estudo segue 

direcionamento de pesquisa bibliográfica 

considerando documentos curriculares nacionais 

sobre o Ensino de Ciências Naturais e as 

contribuições do gamedesign ao processo educativo, 

bem como os pressupostos de Kishimoto (2009), 

Manfredo (2006) e Pereira, Fusinato e Neves (2009). 

O game design do Joule foi livremente inspirado no 

Jogo Banco Imobiliário, da Fabricante Estrela para 

coadunar-se aos demais recursos. Nessa direção, 

assinalamos as similitudes e distanciamentos entre 

os jogos. A versão alfa do game ora proposta revela 

potencial lúdico, interativo, reflexivo e didático-

pedagógico, além de entretenimento e resolução de 

problemas pelos estudantes-jogadores, no que 

concerne ao estudo dos conteúdos do ensino de 

Ciências, dentre eles: Calor, Ambiente e Usos de 

Energia. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Game Design. Jogos Didáticos. Ensino de Física. Banco de Joule. 

 

ABSTRACT
Educational digital games, in general, are 

constituted as didactic teaching aids tools, besides 

making the students learning more dynamic. In 

this sense, in this work, we present a gamedesign 

didactic proposal, in the alpha digital version 

developed in the visual studio for programming 

and in Unity 2D, of the game called Banco de 

Joule, for the teaching of science and physics in 

basic education, specifically high school. 

Theoretically and methodologically, the study 

follows the direction of bibliographic research 

considering national curriculum documents on the 

teaching of natural sciences and the contributions 

of gamedesign to the educational process, as well 

as the assumptions of Kishimoto (2009), 

Manfredo (2006) and Pereira, Fusinato and 

Neves. (2009). Joule's game design was freely 

inspired by Star Maker's Real Estate Bank Game 

to match the other features. In this direction, we 

point out the similarities and distances between 

games. The alpha version of the proposed game 

reveals playful, interactive, reflective and 

didactic-pedagogical potential, as well as 

entertainment and problem solving by student-

players, regarding the study of science teaching 

contents, including: Heat, Environment and 

Energy Uses. 

 

 

KEYWORDS:  Game Design, Educational Games, Teaching Physics, Banco de Joule. 
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2 

1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito do projeto de pesquisa Ensino de Ciências e Inovação Didática: Game design de 

jogos digitais para a Educação Básica, aprovado pela PROPI-IFRN, desenvolvemos propostas de 

game design que possam contribuir com a inovação para o trabalho didático com os temas de 

Ciências da Natureza. Diante disso, propomos a desenvolver e aplicar um jogo com função didática, 

lúdica e, portanto, de cunho educativo para o espaço escolar. Para tanto, apresentamos o 

desenvolvimento da versão alfa do Jogo digital Banco de Joule o qual tem como objetivo motivar 

um Ensino de Física no Ensino Médio que permita a contextualização através de perguntas 

problematizadoras com o intuito de trabalhar pedagogicamente o conteúdo Calor, Ambiente e Usos 

de Energia, no 2º ano do Ensino Médio. O estudo conta ainda com a participação de bolsista do 

Programa Educação Tutorial (PET) na integração e desenvolvimento da pesquisa. 

 

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS SOBRE O ENSINO DE CIÊNCIAS E RECURSOS 

DIDÁTICOS 

 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino Médio/PCNEM (2016) propõem 

alterações curriculares para este nível de ensino e na área de Ciências da Natureza, sobretudo para o 

componente curricular Física, enfatiza-se a necessidade de uma inovação no modo de aplicar o 

conteúdo para que os alunos possam relacionar o conhecimento estudado com o cotidiano. No 

tocante aos direcionamentos da Base Nacional Comum Curricular/BNCC (2018) também reforça 

esse pressuposto e ao delimitar o Ensino Fundamental assinala que tem por expectativa “possibilitar 

que esses alunos tenham um novo olhar sobre o mundo que os cerca” (BRASIL, 2018, p.273).  

Desse modo, com o intuito de se constituir enquanto uma possibilidade de inovação no que 

toca ao trabalho didático com os temas de Ciências da Natureza e, particularmente, de Física, nos 

propomos a desenvolver e aplicar um game com função didática, lúdica e, portanto, de cunho 

educativo para o espaço escolar. 

Pereira, Fusinato e Neves (2009) evidenciam o quanto pode ser eficaz a aplicação de jogos 

no Ensino de Física. Enfatizam dificuldades enfrentadas pelos docentes que não dispõem de 

animações para adicionar à aula e o quanto seria positivo ter material disponível deste tipo para uso 

em aulas. Segundo tais autores, os materiais lúdicos trazem benefícios à dinamização das 

atividades. Nesse viés, segundo Pereira, Fusinato e Neves (2009), os jogos educacionais voltados 
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para a Física podem ser bastantes simples como os de exercícios e práticas, mas podem ser 

ambientes de aprendizagem ricos e complexos. Seus principais objetivos são: despertar o interesse 

dos alunos pelos conteúdos e criar um ambiente propício para a aprendizagem.  

Nessa direção, a percepção acerca da função lúdica do jogo torna pertinente seu uso em sala 

de aula. De acordo com Kishimoto (2009, p.17), o “jogo é uma ferramenta usada para juntar uma ou 

mais pessoas em prol de uma diversão, competição, aprendizado [...] é muito vasto o significado do 

que é o jogo [...] cada contexto social constrói uma imagem de jogo conforme seus valores e modo 

de vida, que se expressa por meio da linguagem”. 

Do ponto de vista das práticas docentes, ressaltamos que é preciso sempre se reinventar para 

trazer dinamicidade à sala de aula. Alguns estudantes tem um modo de aprender, já outros, um 

método diferente. O jogo se comporta como um mediador nessas divergências de estudantes, 

porque além de ser algo pouco usado traz um incentivo ao aluno-jogador. A competição existente 

faz que quem está jogando querer vencer. E se um professor se aproveita desta condição, leva ao 

aluno a buscar o conhecimento.  

De modo geral, os jogos são utilizados para o entretenimento e socialização dos 

participantes. Todavia, esses artefatos lúdicos podem propiciar mais que recreação. Por serem 

dinâmicos permitem o interesse e envolvimento dos jogadores com seu enredo. 

Vale assinalar que os jogos digitais são considerados um recurso tecnológico lúdico, que 

agrega fatores como: diversão, prazer, habilidades e conhecimentos, os quais no contexto escolar 

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

como uma conquista, que os levam a superar limites e a enfrentar desafios. Trata-se de um recurso 

que favorece o uso da multimídia no processo pedagógico, bem como proporciona melhorias no 

ensino e aprendizagem, embasadas pelas tecnologias. Nessa sentido, ratificamos o que Kishimoto 

afirma (1999, p.37), “a utilização do jogo no campo do ensino e da aprendizagem proporciona 

condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, 

do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora”.  

 

3 METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, desenvolvemos pesquisa bibliográfica através das quais elencamos 

documentos curriculares nacionais sobre o Ensino de Ciências Naturais no Ensino Médio, a 

exemplo de: Parâmetros Curriculares Nacionais – Ensino Médio: Ciências da Natureza, Matemática 
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e suas tecnologias (BRASIL, 1999), Orientações Curriculares para o Ensino Médio – Ciências da 

Natureza, Matemática e suas tecnologias (BRASIL, 2006) e Base Nacional Comum Curricular 

(BRASIL, 2018). Além disso, elegemos os autores que auxiliaram nossas análises, a saber: 

Kishimoto (2009), Manfredo (2006) e Pereira, Fusinato e Neves (2009), dentre outros. 

Acerca do desenvolvimento do Jogo Didático Banco de Joule procedemos com as 

delimitações de área, tema, nível de ensino. Nesse sentido, ancoramos o referido na área de 

Ciências da Natureza, em particular no componente curricular Física, destinado aos estudantes no 

Ensino Médio, tendo por tema estruturador: Calor, Ambiente e Usos de Energia e, por seu turno, as 

unidades temáticas: a) fontes e trocas de calor; b) tecnologias que usam calor: motores e 

refrigeradores; c) o calor na vida e no ambiente; d) energia: produção para uso social (BRASIL, 

2006, p. 71). 

Consoante as Orientações Curriculares para Ensino Médio Ciências da Natureza (2006, p. 

73), o estudo do Calor visa “possibilitar a compreensão da utilização do calor para a obtenção de 

outras formas de energia, identificando os diferentes sistemas e processos envolvidos, seu uso social 

e os impactos ambientais dele decorrentes”. 

O referido jogo foi desenvolvido com o intuito de colaborar com a vida acadêmica de 

professores e estudantes no componente curricular Física. Ele tem o objetivo de motivar um Ensino 

de Física no Ensino Médio que permita a contextualização através de perguntas problematizadas. 

Para tanto, delimitamos o 2º ano do Ensino Médio, em que se ministra o conteúdo Calor. Em 

conformidade com o PCNEM da área de Ciências da Natureza, “em todos os processos que ocorrem 

na natureza e nas técnicas, o calor está direta ou indiretamente presente” (BRASIL, 2006, p. 73). 

A relevância dessa pesquisa consiste em apresentar uma alternativa de ensino e de 

aprendizagem para professores e estudantes da área de Ciências da Natureza e Física. Um modo que 

faça o estudante se sentir presente em sala de aula, que se interesse pelo que está sendo ensinado. 

Da mesma forma, o professor vivenciar a experiência que o conteúdo foi aprendido e que será 

eficaz na vida do aluno, sobretudo fazendo uso de recursos didáticos atraentes ao estudante. 

No que concerne ao conhecimento físico, ao final da educação básica, espera-se que os 

estudantes no Ensino Médio tenham tido a oportunidade de ter contato com cada um dos seis temas 

estruturadores, a saber: Movimentos – variações e conservações; Calor, ambiente e usos de energia; 

Som, imagem e informação; Equipamentos elétricos e telecomunicações; Matéria e radiação; 

Universo, terra e vida (BRASIL, 2006, p. 80). 
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4 ASPECTOS E CARACTERIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO GAME DESIGN 

BANCO DE JOULE 

 

O Jogo Banco de Joule foi livremente inspirado no Jogo Banco Imobiliário, da Fabricante 

Estrela, um brinquedo que tem como objetivos, dentre outros, para o jogador: ganhar dinheiro, 

comprar propriedades, investir, empreender e construir casas, hotéis, dentre outros. Nesse sentido, 

propomos um brinquedo com características semelhantes, com uma finalidade em comum: o 

entretenimento. Contudo, no que toca ao principal objetivo do Jogo Didático Banco de Joule 

assinalamos a aprendizagem lúdica do aluno-jogador sobre os temas do componente curricular 

Física. Logo, registra-se como similitudes e distanciamentos entre os dois jogos, a partir de nossa 

análise, os seguintes aspectos descritos no Quadro 1: 

 

Quadro 1 - Semelhanças e diferenças entre os Jogos Banco Imobiliário e Banco de Joule 

BANCO IMOBILIARIO BANCO DE JOULE 

O jogador que vence o jogo torna-se milionário. O estudante-jogador que ganha o jogo recebe hipoteticamente o 

Prêmio Nobel de Física. 

A medida que o jogador compra uma propriedade 

ganha dinheiro com seus investimentos. 

A medida que o jogador acerta as questões sobre Ciências 

Naturais e Física ganha energia. 

No tabuleiro há casas de sorte ou revés, feriado, 

prisão, dentre outros. 

No tabuleiro também há a casa sorte ou revés, em que o jogador 

pode acumular ou perder energia. A energia é a recompensa ao 

jogador. 

O jogo acaba quando alguém perde todo dinheiro. O jogo acaba quando alguém fica sem energia. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No tocante às regras, no Jogo Banco de Joule: 

 
1. Dois estudantes-jogadores participam a cada partida; 

2. O estudante-jogador tem a preferência de responder ou não, mas se optar por não responder, 

permanecerá uma rodada sem jogar; se optar por responder, permanecerá sujeito às circunstâncias do erro ou 

do acerto do nível em que se encontra; 

3. Todos começam com o mesmo Nível de Energia; 

4. As casas do tabuleiro com barras coloridas são compostas por perguntas, as quais tem níveis; 

5. Três cores irão ilustrar os três níveis de dificuldade: fácil (VERMELHO), médio 

(AMARELO) e difícil (VERDE); 

6. A recompensa (equivalente ao dinheiro no Jogo Banco Imobiliário) corresponde a Calor 

ou Energia; 

7. Na casa SURPRESA, o estudante-jogador poderá obter um prêmio (mais energia/calor), 

avançar uma casa ou ficar uma rodada sem jogar; 

8. As casas poderão ser compradas por um número determinado de energia, a depender do tipo 

de terreno em que está construída. A energia consumida pela casa se converte em Joule. Uma vez comprada, 

o comprador pode cobrar energia dos outros estudantes-jogadores que pararem em sua propriedade; 
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9. O estudante-jogador que vencer o Jogo Banco de Joule ganha o Prêmio Nobel de Física; 

10. O jogo acaba quando as perguntas se esgotarem, ou quando um dos jogadores obtiver o 

maior número de questões respondidas corretamente, adquirindo muita energia ou quando um jogador perder 

toda sua energia. 

 

Figura 1 – Tabuleiro inicial do Jogo Didático Banco de Joule 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

No tocante aos aspectos do jogo em desenvolvimento e regras do game, assinalamos que: 

 
 As casas em que irão ganhar mais energia possuem questões problematizadoras de nível difícil; 

 

 Na versão beta, iremos inserir biblioteca virtual com links e vídeos, caso o aluno esteja cometendo muitos 

erros, possa receber um reforço intelectual e explicativo com os conteúdos abordados no jogo; 

 

 Inclusão de um símbolo de bateria, como elemento que representa ganho de energia em porcentagem e 

número, ou seja, que registre para o estudante-jogador quando ele ganhar e perder energia; 

 

 Elaboração em formato de animação da representação de vencer o jogo, ou seja, ganhar o Prêmio Nobel de 

Física para o estudante-jogador e vencedor dos desafios e que conseguiu responder as questões; 

 

 Orientação das regras da casa com a representação de Carta revés com a ideia de perder energia, bem como 

considerando que pode também voltar uma casa ou ficar sem jogar. Já a casa de sorte idéia de ganhar energia, 

pode também avançar  uma casa ou jogar de novo. 

 

 A Casa surpresa com o símbolo de interrogação, significa que nessa casa o estudante jogador pode perder 

energia, voltar para uma casa ou avançar, tendo a possibilidade de ganhar energia. 

 

No que concerne aos aspectos da versão alfa, destacamos: 

 

1. Nome do game:  Banco de Joule 

2. Game em perspectiva 2D, com o Motor Gráfico Unity e Visual Studio para Programação 
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3. Versão digital alfa desenvolvida na ferramenta Unity 3D, com suporte do visual studio (2017) para 

programação 

 

Ressalta-se que o jogo apresenta um banco de questões, problematizadoras dos desafios, o 

qual é composto por 100 (cem) questões, provenientes de pesquisa à repositórios de domínio 

público, a exemplo das Olimpíada Brasileira de Astronomia/OBA, Olimpíada Brasileira de 

Física/OBF, bem como do Exame Nacional do Ensino Médio (entre os anos de 2013 e 2018), dentre 

outros. Após a seleção, as questões foram organizadas para o jogo em questão por nível. 

A exemplo das questões propostas, temos: 

 

Quadro 2 – Questões do Jogo Didático Banco de Joule 

QUESTÕES EXPECTATIVA DE RESPOSTA 

1. A sensação de frio que nós sentimos resulta: 

a) do fato de nosso corpo precisar receber calor do meio exterior para não sentirmos 

frio. 

b) da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura 

maior. 

c) da perda de calor do nosso corpo para a atmosfera que está a uma temperatura 

menor. 

d) do fato de a friagem que vem da atmosfera afetar o nosso corpo. 

e) da transferência de calor da atmosfera para o nosso corpo. 

RESPOSTA: C 

Resolução: a sensação de frio se dá pelo 

fato de perdermos energia térmica na forma 

de calor para o ambiente que se encontra a 

uma temperatura inferior. 

2. Numa noite muito fria, você ficou na sala assistindo à televisão. Após algum 

tempo, foi para a cama e deitou-se debaixo das cobertas (lençol, cobertor e edredom). 

Você nota que a cama está muito fria, apesar das cobertas, e só depois de algum 

tempo o local se torna aquecido.  

Isso ocorre porque: 

a) o cobertor e o edredom impedem a entrada do frio que se encontra no meio externo; 

b) o cobertor e o edredom possuem alta condutividade térmica; 

c) o cobertor e o edredom possuem calor entre suas fibras, que, ao ser liberado, 

aquece a cama; 

d) o cobertor e o edredom não são aquecedores, são isolantes térmicos, que não 

deixam o calor liberado por seu corpo sair para o meio externo; 

e) sendo o corpo humano um bom absorvedor de frio, após algum tempo não há mais 

frio debaixo das cobertas. 

RESPOSTA: D 

Resolução: O cobertor e o edredom não são 

aquecedores, são isolantes térmicos que não 

deixam o calor liberado por nosso corpo sair 

para o meio externo, deixando-nos 

aquecidos. 

3. Matilde é uma estudante de Arquitetura que vai fazer o seu primeiro projeto: um 

prédio a ser construído em Natal-RN. Ela precisa prever a localização de um aparelho 

de ar-condicionado para uma sala e, por ter estudado pouco Termodinâmica, está em 

dúvida se deve colocar o aparelho próximo do teto ou do piso. Ajude Matilde, dando-

lhe uma sugestão sobre a escolha que ela deve fazer nesse caso. (Justifique a sua 

sugestão.) 

RESPOSTA: O APARELHO DE AR-

CONDICIONADO DEVE SER 

INSTALADO NA PARTE SUPERIOR DA 

PAREDE 

Resolução: Matilde deve colocar o aparelho 

de ar-condicionado na parede, próximo ao 

teto. O ar frio lançado pelo aparelho na sala 

deve descer e o ar quente, que está embaixo, 

subir, favorecendo o processo de troca de 

calor por convecção. 

4. Durante uma aula de Física, três alunas citam exemplos relacionados ao tema 

“transmissão de calor”, conforme transcrito abaixo: 

“Garrafas térmicas são úteis para conservar bebidas quentes e frias. Essas garrafas são 

constituídas de uma ampola de vidro de paredes duplas, espelhadas interna e 

externamente. Entre as paredes de vidro, quase todo o ar é retirado. O espelhamento 

impede trocas de calor por radiação e o ar retirado entre as paredes impede trocas de 

calor por radiação e convecção.” (JÚLIA) 

“Dificilmente conseguimos segurar o bulbo de uma lâmpada de filamento que está 

acesa. O aquecimento do bulbo se dá através da radiação que o filamento emite 

RESPOSTA: E 

Resolução: 

Júlia: Incorreta – o erro está em dizer que o 

vácuo entre as paredes duplas impediria 

trocas de calor por radiação. 

Maíra: Correta. 

Alice: Correta – Geralmente, nas estufas, as 

paredes também são de 

vidro. No entanto, o que foi descrito é 
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quando aquecido.” (MAÍRA) 

“As estufas são utilizadas para cultivar certos tipos de plantas que necessitam de um 

ambiente mais aquecido para se desenvolverem. Geralmente, elas são construídas com 

uma cobertura de vidro e paredes de alvenaria. Esses materiais são escolhidos porque 

são maus condutores de calor. O vidro é transparente à luz visível e opaco à radiação 

infravermelha e, junto com a alvenaria, consegue manter a temperatura interna da 

estufa mais elevada do que a do ambiente externo.” (ALICE) 

Sobre a declaração das alunas, pode-se afirmar que apenas a de: 

a) Júlia é correta. 

b) Maíra é correta. 

c) Alice é correta. 

d) Júlia e a de Maíra são corretas. 

e) Maíra e a de Alice são corretas. 

correto. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

A seguir, visualizamos o template da versão alfa do Jogo Banco de Joule: 

 Imagem 1: Versão alfa do template do tabuleiro do game design Banco de Joule 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Imagem 2: Versão alfa avançada do template do tabuleiro do game design Banco de Joule 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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No que diz respeito ao planejamento do Jogo Didático Banco de Joule e após procedermos 

com a delimitação temática de conteúdos, foram realizados estudos acerca do conceito de Calor. 

Isto nos possibilitou a realização de outras definições. Elegemos como símbolo do jogo uma 

lâmpada, porque ela adequa-se ao assunto abordado, por se relacionar com seu funcionamento, o 

conhecido efeito Joule ou efeito térmico da corrente elétrica. A presentamos a ilustração simbólica 

na Imagem 2: 

Imagem 3: Ideia do símbolo do Banco de Joule 

 

 

 

 

 

 

 

Em vista disso, consideramos que: 

A passagem de corrente elétrica por um material que oferece uma resistência a esta passagem gera calor, alguns 

materiais aquecem em tamanha quantidade que emitem luz, este é o segredo da lâmpada incandescente. Atualmente se 

usa um filamento de tungstênio que suporta temperaturas de aproximadamente 3400 °C. A temperatura no interior de 

uma lâmpada é de aproximadamente 3000 °C. (MATTEDE, 2018). 

 

Imagem 4: Compra de imóveis para ganho de energia 

 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Imagem 5: Animação para o ganhador do jogo 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Nas imagens do template, visualizamos direcionamentos das casas  que poderão ser 

compradas por um número determinado de energia, a depender do tipo de terreno em que está 

construída. A energia consumida pela casa se converte em Joule. Uma vez comprada, o comprador 

pode cobrar energia dos outros estudantes-jogadores que pararem em sua propriedade. No tocante às 

casas do tabuleiro que direcionem para aluguel ou compra de propriedades, o jogador que parar na casa de 

propriedade do outro poderá pagar tudo de uma vez, descontando energia ou ficar na propriedade, ficando 4 

jogadas parados de forma consecutiva e perder uma porcentagem de energia. A seguir, ilustramos as 

questões desafiadoras dos conteúdos abordados: 

 

Imagem 6: Imagem da versão inicial da Pergunta 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 
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Ressaltamos que aliado ao desenvolvimento do Jogo digital educativo Banco de Joule, 

realizaremos em estudos futuros: a jogabilidade da versão digital, bem como o potencial no 

cumprimento de objetivos educacionais da proposta didática do jogo versão beta avançada em sala 

de aula, considerando a organização de um planejamento didático em que o uso do referido jogo 

possa compor atividades docentes, propiciando a dimensão lúdica e de entretenimento, além de 

aprendizado aos estudantes de ensino básico. Nesse sentido, o plano de ensino deve se constituir 

dos seguintes objetos de aprendizagem: fontes e trocas de calor; tecnologias que calor: motores e 

refrigeradores; o calor na vida e no ambiente; e, por fim, energia: produção para uso social, para os 

quais delinearemos objetivos geral e específicos, procedimentos metodológicos, recursos didáticos, 

avaliação e material bibliográfico que serve de referencial para apoio ao planejamento e estudos dos 

estudantes. Acerca deste aspecto, o jogo didático consta como elemento nos procedimentos 

metodológicos, recursos didáticos ou instrumento avaliativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Consideramos a importância dos jogos digitais no contexto educativo, tendo em vista que se 

ancora na amplitude e a aplicabilidade dos recursos midiáticos na educação, pois acreditamos que 

as tecnologias proporcionam aos docentes a construção de didáticas inovadoras, facilitando o 

desenvolvimento de competências e habilidades dos discentes, considerando que muitos desses 

recursos fazem parte do seu meio sociocultural. Essa constatação impõe que se repense a 

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

interativa e significativa para o processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, 

apresentamos a proposta da versão digital alfa do game design Banco de Joule para o ensino de 

Ciências. 
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FÍSICA ELETRIZANTE: UM ESTUDO TEÓRICO E PRÁTICO 
SOBRE FENÔMENOS ELETROMAGNÉTICOS 
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1,2,3,4 IFRN – Campus Macau;  5 Universidade Federal do Oeste da Bahia (UFOB) 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Neste trabalho apresentaremos resultados parciais obtidos por meio do Projeto de 

Pesquisa “Física eletrizante: um estudo teórico e prático sobre fenômenos 

eletromagnéticos” desenvolvido no IFRN Campus Macau. Este projeto tem como 

proposta a realização de atividades práticas e teóricas, envolvendo conteúdos de Física 

pertencentes ao ramo da eletricidade. É fato que a eletricidade está presente em diversas 

áreas do conhecimento, assim este trabalho busca desenvolver metodologias eficazes para 

garantir a aprendizagem dos estudantes, promovendo o acesso à informação e 

despertando o interesse pelas Ciências. Durante o andamento do projeto, foi possível 

promovermos o envolvimento de alunos dos Cursos Técnicos de nível médio nos projetos 

de pesquisa e inovação do nosso Campus. Dentre os resultados obtidos, temos a 

apresentação de um ensino de Física atrativo, centrado em metodologias capazes de 

formar estudantes críticos, participativos e criativos, possibilitando o interesse pela 

aprendizagem de conteúdos de cunho científico; além de promover o letramento 

científico dos discentes e incentivar a formação de novos talentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Eletromagnetismo. Experimentos. Letramento Científico. 

ABSTRACT 

In this work we will present partial results obtained by the research project entitled 

“Thrilling Physics: a theoretical and practical study about electromagnetism phenomena” 

developed at the IFRN Campus Macau. This project proposes the realization of practical 

and theoretical activities involving contents related to electricity. It is fact that electricity 

is present in many areas of knowledge, in this way, this work intents to develop 

methodologies capable of assure the learning of students, promoting access to information 

in a way to despert the like for science. During this project, we did a bibliographical study 

about electromagnetism, and we constructed some experiments involving this theme. 

Therefore, it was possible to engage students of meddle level technical courses in projects 

of research and innovation from our Campus. The results obtained revel an atractive 

teaching, centered in methodologies capable to form critical students, enabling the 

interest to learn scientific contents; beyond to promove scientific literacy and encourage 

the growth of new talents.  

KEYWORDS: Electromagnetism. Experiments. Scientific literacy. 
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1 INTRODUÇÃO 

O mundo ao nosso entorno está repleto de fenômenos naturais, cuja compreensão 

científica se dá através do estudo das ciências naturais, que têm sua base na Física. Essa ciência 

consegue explicar desde os sistemas mais simples existentes na natureza, até os mais 

complexos; suas aplicações no cotidiano são amplas, tendo auxiliado no desenvolvimento de 

toda tecnologia conhecida. A Física desvenda desde porque o café quente numa xícara sobre a 

mesa esfria com o tempo, mas nunca aquece; até o funcionamento  de equipamentos mais 

rebuscados, como motores de geladeiras, automóveis, aviões, e outros equipamentos [1,2]. 

Desta maneira, a Instituições de Ensino e os Professores, na condição de transmissores 

de conhecimento, são incumbidos de estabelecer meios para tornar essas informações acessíveis 

para a comunidade escolar. Os conteúdos científicos devem ser transmitidos de modo que os 

discentes compreendam sua importância no entendimento da realidade cotidiana, não se 

reduzindo apenas a resolução de exercícios com modelos idealizados [3,4]. A proposta deste 

projeto é assegurar aos estudantes a assimilação de princípios que regem o universo, 

especialmente os que envolvem fenômenos eletromagnéticos, tais como, diferença de potencial 

elétrico, correntes elétricas, indução eletromagnética, força eletromotriz (fem), geração de 

energia elétrica, entre outros. Ao mesmo tempo, buscamos aproximar a comunidade acadêmica 

à compreensão de fenômenos naturais e tecnológicos presentes no cotidiano, levando assim a 

uma reflexão crítica sobre o estudo das ciências. 

Neste trabalho investigaremos de forma prática e criativa o funcionamento de geradores 

elétricos, os quais convertem energia não elétrica em elétrica, podendo ser energia mecânica, 

eólica, solar, entre outros tipos existentes na natureza; destacando a importância de fontes 

energéticas sustentáveis. Segundo dados de 2018 da Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica, o estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de energia eólica do país, sendo 

referência nacional na implantação de parques eólicos e no investimento em produção de 

energias renováveis [5]. Sendo assim, as Instituições Federais de Ensino da região 

desempenham um papel fundamental para suprir a carência de informações que a comunidade 

escolar tem, sobre princípios básicos que governam o comportamento da natureza e influenciam 

de maneira direta na descoberta de novas tecnologias usadas na produção de energia. 
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Durante o andamento deste projeto, estudamos de maneira sistemática modelos teóricos, 

os quais permitem estabelecer previsões sobre sistemas físicos, e, concomitantemente, 

executamos atividades práticas, envolvendo diferentes aplicações de pesquisas teóricas na área 

do eletromagnetismo. A aprendizagem em Física se torna eficaz a partir do momento que os 

alunos conseguem assimilar sua conexão com a realidade. Deste modo, o ensino de Física deve 

envolver teoria e prática, através da contextualização com o cotidiano, construindo uma 

abordagem investigativa que desperte a curiosidade dos alunos e permita o fortalecimento de 

uma mentalidade crítica [3,4]. Assim, as estratégias aqui sugeridas contribuem para formação 

de indivíduos capazes de pesquisar e questionar, além de despertar a vocação científica de 

alunos dos Cursos Técnicos de nível médio do Campus Macau. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O eletromagnetismo relaciona eletricidade e magnetismo, com base nas pesquisas de 

Hans Christian Orsted, André-Marie Ampère, Michael Faraday, James Clerk Maxwell, entre 

outros [6]. Por bastante tempo acreditou-se que eletricidade e magnetismo tinham naturezas 

distintas, sendo estudados separadamente. Mas durante o século XIX, Orsted observou 

empiricamente que cargas elétricas em movimento produzem campos magnéticos; e a partir 

disso,  Michael Faraday constatou que variações no fluxo magnético geram campos elétricos, 

fenômeno conhecido como indução eletromagnética; similarmente, a variação num campo 

elétrico cria um campo magnético [6,7]. Essas ideias foram unificadas por Maxwell em 1861, 

que descreveu ambos os fenômenos como um único, através de quatro equações que 

fundamentam o eletromagnetismo clássico, e levaram a descoberta da natureza eletromagnética 

da luz [6,7]. 

Os fenômenos eletromagnéticos estão presentes nos mecanismos de funcionamento de 

geradores e motores elétricos, e transformadores de tensão, além de explicar diversos 

fenômenos naturais, tais como raios, relâmpagos, formação das auroras boreais e plasmas; 

também permitem determinar a composição química, massa e idade de diferentes estrelas 

presentes no Universo, a partir da radiação luminosa emitida [7,8,9]. Outra aplicação dessa área 

de estudo é em pesquisas sobre o funcionamento do corpo humano que atua através de impulsos 
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elétricos enviados ao cérebro, além de produzir energia e ser condutor de eletricidade, devido 

sua composição que engloba íons, minerais e água [9]. 

A energia elétrica passou a ser fornecida comercialmente no final do século XIX, após 

os avanços científicos no ramo do eletromagnetismo, possibilitando assim seu uso para fins 

industriais e residenciais. Todos esses avanços proporcionaram o crescimento de setores 

industriais, automobilísticos, computacionais, entre diversos outros existentes [6,7,8].    

Desta forma, durante o andamento deste projeto, é possível mostrar para a comunidade 

escolar que a Física é uma ciência de cunho observacional, e não predominantemente teórica 

com muitas fórmulas e equações matemáticas. É importante salientar que os modelos teóricos 

são fundamentais, pois a partir deles conseguimos fazer previsões a respeito de sistemas físicos 

e, então, desenvolvemos mecanismos capazes de comprová-los experimentalmente. No entanto, 

para que os alunos entendam o método científico, é preciso a realização de atividades práticas, 

envolvendo as diferentes aplicações das pesquisas teóricas. 

3 METODOLOGIA 

Este projeto está direcionado a alunos dos Cursos Técnicos de nível médio do IFRN 

Campus Macau, buscando estimular a participação e o engajamento dos discentes em projetos 

de pesquisa e inovação, além de despertar o interesse por disciplinas de cunho científico. 

Inicialmente, os alunos voluntários e bolsista realizaram uma revisão bibliográfica sobre a 

história do eletromagnetismo e seus principais conceitos, sendo orientados e direcionados pela 

coordenadora do projeto durante a investigação. 

    Em seguida, a equipe deste projeto realizou um levantamento de informações sobre 

os experimentos a serem desenvolvidos e estudados. Além disso, realizamos reuniões semanais 

com os membros do projeto, momento no qual discutimos estratégias de atuação, realizamos 

pesquisas sobre os temas abordados neste trabalho, e organizamos a elaboração de 

experimentos. Dentre as experiências previstas para execução, sugerimos: o gerador mecânico 

que é capaz de produzir energia elétrica a partir de trabalho mecânico, onde construímos uma 

maquete da cidade com pequenos leds para representar as luzes dos postes, que foram acendidas 

usando um gerador caseiro; construímos o labirinto elétrico que foi usado para explicar 
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características básicas de um circuito elétrico; além de pilhas caseiras fabricadas pela imersão 

de cobre e zinco em uma solução salina; e uma bobina de Tesla caseira que gera um campo 

elétrico capaz de acender uma lâmpada fluorescente nas suas proximidades. Com todos os 

equipamentos devidamente construídos e testados, os alunos apresentaram os resultados obtidos 

para a comunidade escolar. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

É importante ressaltar que a realização do ensino de Física mediante atividades 

experimentais constitui uma ferramenta valiosa no processo de ensino e aprendizagem. 

Diversas tecnologias que nos cercam são criadas a partir de pesquisas realizadas na área de 

Física. Nesse sentido, propomos a execução de um projeto de pesquisa que visa a investigação, 

elaboração e apresentação de atividades experimentais, envolvendo especificamente conceitos 

relacionados ao eletromagnetismo.  

A ideia é incorporar o cotidiano dos alunos para explicar conceitos físicos, de modo a 

permitir ao estudante identificar e compreender fenômenos naturais e tecnológicos, partindo de 

princípios, leis e modelos científicos. Para ajudá-los nesse processo, sugerimos que os alunos 

construam os próprios experimentos; pois isso estimula o desenvolvimento intelectual,  

aumenta a criatividade, e ajuda na fixação de conceitos teóricos; além de mostrar as reais 

dificuldades enfrentadas para transformar um conhecimento científico em um produto com 

utilidade prática, fatores esses que apenas são aprendidos colocando a mão na massa, tentando, 

errando e acertando.  

Este projeto motiva o aluno a estudar, entender e pesquisar conteúdos científicos, 

possibilitando o interesse pelo aprendizado, além de incentivar maior participação e 

engajamento em olimpíadas científicas. Desta forma,  investigamos de forma prática e criativa 

conceitos básicos que regem o eletromagnetismo, como o funcionamento de geradores e 

receptores elétricos, onde apresentamos de um ensino de Física atrativo, centrado em 

metodologias capazes de formar estudantes críticos, participativos e criativos, possibilitando o 

interesse pela aprendizagem de conteúdos de cunho científico; além de promover o letramento 

científico dos discentes e incentivar a formação de novos talentos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Durante a execução deste trabalho promovemos a apresentação de um ensino de Física 

atrativo, centrado em metodologias capazes de formar estudantes críticos, participativos e 

criativos; possibilitando o interesse pela aprendizagem de conteúdos que os alunos consideram 

desinteressante, por não conseguirem assimilar suas aplicações; além disso,  promovemos 

apresentação dos assuntos abordados para a comunidade acadêmica do Campus, e o 

engajamento dos alunos por conteúdos de cunho científico, o que é um necessidade da região 

local. 
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EM BUSCA DE UM NOVO PLANETA HABITÁVEL: JOGO DIDÁTICO 

CRIADO PARA AUXILIAR O ENSINO-APRENDIZAGEM DA FÍSICA. 

Pablo Gorgonho de Medeiros1 e Ítalo Batista da Silva2  

1 Graduando do curso de Licenciatura em Física do IFRN – Campus Caicó;  

2 Professor de Física Doutor do IFRN – Campus Caicó. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo criar um jogo didático para aplicação nas turmas do integrado do 

primeiro no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) - 

Campus Caicó. A ideia de construção do jogo teve os seguintes autores como referencial: Langhi e 

Nardi (2007), Cunha (2011), Silva (2005), Lopes (2001), Leite (2002), Favaretto (2017) e entre 

outros. Estes autores contribuíram significativamente com o desenvolvimento do trabalho. Em busca 

de um novo planeta habitável é uma proposta metodológica de um jogo didático de tabuleiro com o 

intuito de atuar como ferramenta coadjuvante, ou seja, auxiliadora no processo de ensino-

aprendizagem da Física. Também pretende-se o jogo como forma de avaliação do assunto Gravitação 

Universal por meio de perguntas e resposta, desafios criados em consonância com habilidades e 

competências objetivadas pelo PCN+ para a disciplina de Física. Assim, espera-se, durante a 

aplicação do jogo, um maior engajamento e participação dos discentes no que diz respeito ao caráter 

lúdico da ferramenta didática proposta.  

PALAVRAS-CHAVE: Ensino-aprendizagem; Avaliação; Jogo didático; Gravitação; PCN+. 

ABSTRACT 

This work aims to create a didactic game for application in the classes of the first integrated 

in the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) - 

Campus Caicó. The idea of building the game had the following authors as a reference: Langhi and 

Nardi (2007), Cunha (2011), Silva (2005), Lopes (2001), Leite (2002), Favaretto (2017) and others. 

These authors contributed significantly to the development of the work. In search of a new habitable 
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planet is a methodological proposal of a didactic board game with the intention of acting as an 

auxiliary tool, that is, a helper in the teaching-learning process of Physics. It is also intended the game 

as a way of assessing the universal gravitation subject by means of questions and answers, challenges 

created in line with skills and competencies objectified by PCN + apra the discipline of Physics. Thus, 

it is expected, during the application of the game, a greater engagement and participation of the 

students with regard to the playfulness of the proposed didactic tool. 

KEYWORDS: Teaching-learning; Evaluation; Didactic game; Gravitation; PCN +. 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto de pesquisa trata-se da criação de um jogo didático para ser utilizado como 

ferramenta coadjuvante, auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem-avaliação do assunto 

gravitação universal ministrado na disciplina de Física para as turmas do integrado do primeiro ano 

do IFRN-Campus Caicó.  A ideia do jogo surgiu da necessidade de dinamizar, ou seja, motivar as 

aulas da disciplina de Física, possibilitando o processo de construção do conhecimento de maneira 

mais prazerosa para os discentes. 

Alguns autores, como Kishimoto (2007), Favaretto (2017), Silva (2005), Huizinga (2007) 

destacam que uma atividade alternativa, facilitadora e motivadora, sendo considerado por estes uma 

das tendências da atualidade para o ensino da Física, é a utilização dos jogos didáticos como proposta 

didática e pedagógica no processo de ensino-aprendizagem. 

Atualmente, diante do cenário de monotonia ainda presente em muitas aulas tradicionais de 

Física, surge a necessidade de diferenciar a metodologia de ensino desta disciplina para que aconteça 

maior engajamento, interesse e consequente aprendizagem dos alunos. Uma das formas de se obter 

isso é por meio da utilização dos jogos didáticos, conforme Lopes (2001): “É muito mais eficiente 

aprender por meio de jogos e, isso é válido para todas as idades, desde o maternal até a fase adulta. 

No entanto, como destaca Cunha(2012) “para que o professor possa fazer uma boa escolha, é 

necessário que ele tenha claro o seu objetivo de ensino...”. Diante disso, nota-se que para o jogo 

didático obter um resultado satisfatório durante uma determinada aula é necessário que ele possibilite 

ao professor auferir os objetivos pré-estabelecidos para aquela aula. É nesse contexto que entra um 

dos três vieses do jogo proposto nesse trabalho – o avaliativo-, que será explicado posteriormente na 
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metodologia. A partir da avaliação é possível saber se os objetivos traçados pelo professor foram 

alcançados.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os principais autores que contribuíram de maneira significativa com a construção deste 

trabalho foram:  Kishimoto(1996), Langhi e Nardi (2007), Lopes (2001) Cunha (2011), Silva (2005), 

Lopes (2001), Leite (2002), Favaretto (2017) e outros. Cada um destacando o porquê da utilização do 

jogo didático, a importância destes jogos no processo de construção do conhecimento, estruturando e 

enriquecendo satisfatoriamente o ensino-aprendizagem da Física, bem como também de toda e 

qualquer disciplina do currículo escolar no ensino básico. 

 Os jogos didáticos configuram-se como interessantes ferramentas no sentido de proporcionar 

aos alunos experiências diferentes das vivenciadas em aulas tradicionais de física, nas quais os alunos 

estão frequentemente desfocados da explicação do professor, passivos durante a aula e sem ânimo 

para interagir.  

Constantemente, muitas pessoas tem a tendência em confundir jogo didático com jogo 

educativo. Um jogo caracteriza-se pelo equilíbrio entre duas funções: a lúdica e a educativa. 

Conforme Kishimoto(1996), a lúdica está relacionada ao caráter de diversão e prazer que um jogo 

propicia. A educativa se refere à apreensão de conhecimentos, habilidade e saberes. Para 

Cunha(2011) “o jogo didático é aquele que está diretamente relacionado ao ensino de conceitos ou 

conteúdos, organizado com regras e atividades programadas”. 

3 METODOLOGIA 

O jogo didático referente a esse trabalho trata-se de um jogo de tabuleiro que servirá de 

ferramenta auxiliar no processo de ensino -aprendizagem, bem como também de avaliação para ser 

aplicado ao final da exposição dos conteúdos do assunto Gravitação Universal. 

Em busca de um novo planeta habitável é uma proposta de jogo de tabuleiro em que 2 à 9 

equipes de astronautas estão prestes a iniciar uma viagem espacial em busca de um novo planeta 

habitável, pois a vida humana no planeta Terra está comprometida graças à poluição atmosférica e 

impactos ambientais ocasionados principalmente pela ação antrópica. Cada equipe inicia o jogo em 
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sua determinada plataforma de lançamento de foguete e avança posições no espaço tabuleiro à medida 

que acertar questões sobre o assunto Gravitação Universal elaboradas a fim de avaliar as equipes com 

base em algumas habilidades e competências preconizadas pelo PCN+ de Física. Durante o trajeto 

das equipes pelo espaço, elas podem ser sugadas por buracos negros, bem como entrar em buracos 

de minhoca. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As regras esperadas para o jogo didático Em busca de um novo planeta habitável são as 

seguintes: A ordem de jogada das equipes será escolhida por meio de sorteio. A primeira equipe inicia 

o jogo jogando o dado. Em seguida, o professor faz uma pergunta sobre Gravitação Universal à 

equipe. Se acertar, a equipe percorre um número de casas correspondente ao valor do dado que foi 

jogado. Se errar, a equipe permanece na casa em que estava, em seguida o professor explica a questão 

para a turma, passando-se a vez para a próxima equipe e assim sucessivamente. É importante salientar 

que a questão respondida pelo professor, pode ser novamente perguntada em outra ocasião, portanto 

é importante que as equipes prestem atenção à sua resolução. Se a equipe, após acertar a pergunta e 

percorrer as casas, cair em buraco negro, sofrerá um ônus e retornará ao início do jogo. Se a equipe, 

após acertar a pergunta e percorrer as casas, cair em um buraco de minhoca, receberá um bônus e 

adiantará algumas casas. A equipe que chegar primeiro ao novo planeta habitável ganha o jogo. É 

importante enfatizar que o caminho do planeta Terra ao novo planeta habitável terá 20 casas, então a 

equipe vencedora será a equipe que percorrer 20 casas primeiro.  

Com a futura aplicação do jogo didático nas turmas propostas no IFRN - Campus Caicó, 

espera-se comprovar a partir de pesquisa qualitativa anterior e posterior à aplicação de todas as 

vantagens e benefícios encontrados na literatura acerca do uso dos jogos didáticos no âmbito da 

educação formal. Segundo Cunha (2011), “podemos verificar, a partir de trabalhos realizados em 

atividades em sala de aula, que a utilização de jogos didáticos provoca alguns efeitos e mudanças no 

comportamento dos estudantes”.  

Dentre estas mudanças evidenciadas por Cunha (2011), espera-se que 

a) a aprendizagem de conceitos, em geral, ocorre mais rapidamente, devido à forte motivação; b) 

adquiram habilidades e competências que não são desenvolvidas em atividades corriqueiras. c) o 

jogo causa no estudante uma maior motivação para o trabalho, pois ele espera que este lhe 
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proporcione diversão; d) os jogos melhoram a socialização em grupo, pois, em geral, são realizados 

em conjunto com seus colegas e entre outras mais. 

Ademais, espera-se consolidar o jogo como uma importante ferramenta auxiliadora ao 

trabalho docente e, com isso, propagar seu uso para outros professores de Física de todo o Brasil.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da revisão bibliográfica feita visando dar suporte à construção do jogo didático, nota-

se que alguns autores enfatizam a importância de o jogo didático ser criado alicerçado em uma 

consistente base teórica para que seus benefícios sejam otimizados e satisfatórios. Diante disso, 

percebe-se que o jogo ora proposto neste trabalho, mesmo necessitando de alguns ajustes teóricos e 

práticos para que possa atingir o máximo de desempenho possível, o que certamente deve ser 

alcançado com futuras melhorias e atualizações.  

Dessa forma, o jogo didático Em busca de um novo planeta habitável, apesar de não estar em 

sua forma ideal e finalizada, possui muitas características interessantes oriundas do construtivismo, 

como a questão do erro do aluno ser aproveitada como oportunidade de o professor discutir ou 

problematizar a situação. Essa característica, em especial, pode servir de motivo para implantar o 

jogo em escolas com abordagem construtivista, ativa e social. 
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FUNDAMENTAL II EM ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DO 

MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN 

Leilma Santos Silva1; Marília Fernanda dos Santos Souza2 e Robson Rafael de Oliveira3 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Em tempos de grandes discussões a respeito do conjunto de aprendizagens essenciais e 

indispensáveis ao Ensino Básico no Brasil, surge a necessidade da formação de um 

currículo mais interdisciplinar. Observa-se que determinadas áreas do conhecimento 

acabam não tendo a devida importância. Dentre elas, cita-se as Geociências ou Ciências 

da Terra, que estão diluídas ou abordadas superficialmente nos blocos Ciência e 

Geografia do Ensino Fundamental, temáticas essenciais na formação do cidadão, já que 

fornecem as informações necessárias para compreender o meio físico e conscientizar o 

indivíduo em relação ao seu papel transformador. Perante essa importância, este trabalho 

visa analisar as temáticas geocientíficas no Ensino Fundamental II da rede pública do 

município de Parelhas/RN. Inicialmente, os materiais didáticos de Ciências e Geografia 

do Ensino Fundamental II foram analisados em relação as principais temáticas 

geocientíficas abordadas, frequência e qualidade. Em seguida, foram elaborados dois 

questionários sendo um destinado aos docentes e outro aos alunos da 7° série. Os 

questionários visaram analisar a propriedade por parte dos docentes e aprendizagem por 

parte dos alunos, sendo aplicados em duas escolas públicas do município. Em relação aos 

docentes, observa-se que poucos professores que ministram tais disciplinas possuem 

formação direta na área, geralmente são pedagogos. Sobre os alunos, observa-se que boa 

parte não apresentou propriedade para reconhecer os blocos mínimos exigidos para 

compreensão das temáticas, além disso, observou-se que o local onde eles têm acesso a 

tal tipo de informação predomina na escola. Pretende-se, no futuro, propor ferramentas 

que deem suporte na interface ensino-aprendizagem dessas temáticas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Geociências. Análise curricular. Ensino fundamental II.  

 

ABSTRACT 

In times of great discussion about the set of essential and indispensable learning for basic 

education in Brazil, the need arises for the formation of a more interdisciplinary 
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curriculum. It is observed that certain areas of knowledge end up not being of due 

importance. Among them, we mention Geosciences or Earth Sciences, which are diluted 

or superficially approached in the Science and Geography blocks of Elementary School, 

essential themes in the formation of citizens, as they provide the necessary information 

to understand the physical environment and make the individual aware. in relation to its 

transformative role. Given this importance, this paper aims to analyze the geoscientific 

themes in Elementary School II of the public school of the city of Parelhas / RN. Initially, 

the didactic materials of Science and Geography of Elementary School II were analyzed 

in relation to the main geoscientific themes addressed, frequency and quality. Then, two 

questionnaires were elaborated, one for teachers and another for 7th grade students. The 

questionnaires aimed to analyze the ownership by teachers and learning by students, 

being applied in two public schools in the city. Regarding teachers, it is observed that few 

teachers who teach such subjects have direct training in the area, usually are educators. 

About the students, it is observed that most of them did not have property to recognize 

the minimum blocks required to understand the themes, and it was observed that the place 

where they have access to such information predominates in the school. In the future, we 

intend to propose tools that support the teaching-learning interface of these themes. 

KEYWORDS: Geosciences. Curriculum Analysis. Elementary School II. 

1 INTRODUÇÃO  

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Brasil é um documento que 

estabelece um conjunto de aprendizagens essenciais e indispensáveis a que todos 

estudantes têm direito. A versão de 2018 foi aprovada e entrará em vigor esse ano. Estão 

sendo realizadas reuniões para que os professores se adaptem a nova BNCC. A proposta 

é interessante, porém, sabe-se que precisa de adequações locais. 

As Geociências fazem parte dessas áreas que precisariam ser reavaliadas dentro 

dos currículos nacionais da educação básica. Pois, tratam-se de temáticas que incitam o 

conhecimento sobre o planeta Terra. Tais temáticas são extremamente importantes na 

formação social, pois através delas é possível incutir o senso de valoração e preservação 

do meio físico bem como do seu aproveitamento de forma racional.  

Perante o exposto, este trabalho visa fazer uma análise sobre a participação das 

temáticas geocientíficas no Ensino Fundamental II em escolas da rede pública do 

município de Parelhas/RN. Essa abordagem pretende compreender o quadro existente e 

propor no futuro ações que possam suprir essa falta. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Na Educação Brasileira observa-se um entrave em relação a inserção das 

temáticas geocientíficas nos currículos escolares. Já que a sua fragmentação e como é 

exposta não possibilitam uma compreensão mais ampla do planeta Terra. Os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN) distribuem as temáticas geocientíficas no Ensino 

Fundamental nos componentes Ciências, Geografia e História, enquanto no Ensino Médio 

nas disciplinas de Biologia, Física, Química, Geografia, História e Filosofia, haja vista 

que as Geociências não existem no currículo como disciplina (COSTA, 2013, p.2) 

O estudo das Geociências estabelecida dentro dessa dinâmica de conteúdos 

segmentados em blocos que se interligam é oriunda de grandes equívocos, erros, 

desatualização, distorção da dinâmica natural e parcialidade da compreensão dos efeitos 

da ação antrópica sobre a natureza (CARNEIRO et al., 2004, p. 557). 

A discussão sobre a necessidade de temas geocientíficos serem abordados nos 

atuais níveis de ensino vêm se fortalecendo no Brasil. Em outros países é possível 

observar essa conscientização, haja vista  a crescente interação das atividades humanas 

com a dinâmica do meio natural e o aumento populacional do século XX (CARNEIRO 

et al., 2004, p.553). 

3 METODOLOGIA  

Para o cumprimento dos objetivos deste trabalho ele foi realizado em duas etapas: 

i) análise do material didático do ensino fundamental II e; ii) análise do ensino-

aprendizagem das temáticas por parte dos professores e alunos desses ciclos. 

Na análise do material didático foram realizadas comparações entre o conteúdo e 

o exigido pela BNCC nos moldes atuais.  

Em seguida, foram elaborados dois questionários sendo um destinado aos 

docentes e outro aos alunos da 7° série. O questionário dos alunos continha 19 questões 

abrangendo desde hábitos até questões abertas sobre os principais blocos temáticos 

geocientíficos. Enquanto àquele aplicado aos professores continham 13 questões que 

versavam sobre a formação, propriedade da temática e principais ferramentas utilizadas.  
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As escolas selecionadas foram a Escola Estadual Barão do Rio Branco e a Escola 

Estadual Maria Terceira, ambas localizadas em Parelhas/RN. Após a coleta das 

informações, os questionários impressos foram transferidos para meio digital através da 

plataforma Google Formulários. Essa prática facilitou na hora de visualizar os gráficos 

das questões de múltipla escolha. Para as questões abertas, foi ponderado o cumprimento 

total, parcial ou não cumprimento do que foi solicitado.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Em relação aos livros analisados observou-se uma maior densidade de 

informações relacionadas a temática nos livros da 6° e 7° série. Dentre as temáticas 

recorrentes destacam-se o ciclo da água, minerais, tipos rochosos, solo, sistema solar, 

estrutura da Terra, vulcanismo, terremotos, outros desastres naturais e recursos 

energéticos. A qualidade das informações oscila e possui representatividade global, 

desmerecendo, por vezes, a diversidade local. Em relação aos questionários aplicados aos 

professores, a maioria citou que utiliza as temáticas terrestres em suas aulas, porém, não 

com tanta frequência. Entre os obstáculos levantados destacam-se falta de embasamento 

teórico, material didático irregular, espaço para realização de experimentos e recursos. 

Os alunos apresentaram relativo desconhecimento nas questões abertas como é 

observado nos gráficos abaixo sobre as questões abertas (Figura 1).  

Figura 1 – gráficos sobre o nível de reconhecimento sobre as questões abertas. 

 
Fonte: dos autores. 
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Os segmentos que mais apresentam desconhecimento são origem do universo e 

Recursos Minerais e o que mais sabem é sobre Estrutura da Terra. Dentre os principais 

recursos desejados pelos alunos destacam-se aula de campo, filmes e vídeos, jogos 

educativos. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As temáticas geocientíficas estão presentes no ensino básico do Brasil, porém, 

necessitam de uma revisão conceitual, metodológica e pedagógica. Através de tudo que 

foi abordado, nota-se que as temáticas são abordadas de maneira global e sem muitas 

vezes, embasamento prático. Para mais, os professores precisam receber capacitação, 

principalmente aqueles que não possuem formação específica. Todos esses fatores 

acabam por gerar um desinteresse pelos alunos.  

Pretende-se que esse levantamento de dados permita uma melhor compreensão do 

quadro atual do ensino de Geociências no ensino básico. Essas informações serão úteis 

para projetos que visam desenvolver ferramentas que suplementem essas lacunas. 

Destaca-se ainda a necessidade do desenvolvimento de um currículo mais interdisciplinar 

e que retratem a realidade local.  

REFERÊNCIAS 

CARNEIRO, C. D. R.; TOLEDO, M. C. M. D.; ALMEIDA, F. F. M. D. Dez Motivos 

para a Inclusão de Temas de Geologia na Educação Básica. Revista Brasileira de 

Geociências, São Paulo, v. 34, n. 4, p.553-560, dez. 2004. 

COSTA, S. dos A. da. O reconhecimento das geociências na educação básica: uma 

proposta de material pedagógico para professores do distrito federal. Universidade de 

Brasília, Planaltina – DF, 2013. 

BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR (BNCC). Disponível em: < 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em 01 ago 2019. 

 

1098 

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/


 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
 
ANÁLISE TÉCNICA DAS OCORRÊNCIAS 

DE ESMERALDA NO ESTADO DO RIO 
GRANDE DO NORTE 

 
RESUMO 

Os estudos sobre as esmeraldas de qualidade gemológica no Estado do Rio Grande do              

Norte ainda são embrionários, mas, o que se sabe, é que são importantes ocorrências no               

mundo inteiro pelas suas características de forte cor e cristalinidade. O padrão de             

ocorrência é similar ao modelo clássico de depósitos minerais esmeraldíferos em que,            

num mesmo ambiente geológico, são reunidas as condições de uma rocha fonte de Cr,              

rocha fonte de Be, fluidos hidrotermais interagindo entre essas litologias e propiciando a             

cristalização de esmeraldas. É necessário, portanto, estudar a geologia do mineral que            

origina essa variedade gemológica que ocorre no Estado, que fatores contribuem e            

influenciam à sua formação, e, por fim, sua utilidade. No presente trabalho o objetivo é               

comparar, através de mapas criados a partir do software ARCGIS, as ocorrências de             

esmeraldas encontradas nas regiões do Alto Oeste e Seridó do Estado do Rio Grande do               

Norte, abordando também a geologia e os tipos de formações presente no Estado, além              

de fazer uma relação entre as ocorrências regionais de berilo, água marinha e esmeralda. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Esmeraldas. Ocorrências. Depósitos. Geologia. Fatores. 

ABSTRACT 

The studies on the emeralds of gemological quality in the State of Rio Grande do               

Norte are still embryonic, but, what is known, they are important occurrences worldwide due              

to their characteristics of strong color and crystallinity. The pattern of occurrence is similar to  

 

the classic model of emeraldiferous mineral deposits in which, in the same geological             

environment, the conditions of a source rock of Cr, source rock of Be, hydrothermal fluids               

interacting between these lithologies and providing the crystallization of emeralds are           
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gathered. It is necessary, therefore, to study the geology of the           

mineral that originates this gemological variety that occurs in         

the State, what factors contribute and influence to its formation, and, finally, its usefulness. In               

the present work the objective is to compare, through maps created from the ARCGIS              

software, the occurrences of emeralds found in the regions of the Upper West and Seridó of                

the State of Rio Grande do Norte, also addressing the geology and types of formations present                

in the State , besides making a relation between the regional occurrences of beryl, marine and                

emerald water. 

KEYWORDS: Emeralds. Occurrences. Deposits. Geology. Factors. 

1 INTRODUÇÃO  

Mineral é um sólido homogêneo, de ocorrência natural, formado         

inorganicamente, com uma composição química definida e arranjo interno ordenado. Os           

minerais podem ser formados no interior da Terra. Os seus processos de formação são              

variados, envolvendo a cristalização do magma, a condensação de materiais rochosos           

nas camadas inferiores, a modificação de minerais preexistentes sob condições          

específicas de pressão e temperatura (PENA, 2016). 

Mineralóides são substâncias sólidas ou líquidas que possuem as mesmas          

características dos minerais, diferenciando-se, apenas, por não possuírem sua estrutura          

interna ordenada (são amorfos) (WINGE, M. & SANTOS, M.D ,2013). Segundo           

Branco (2008), alguns minerais e/ou mineralóides apresentam uma variedade chamada          

gema, que são substâncias naturais e/ou sintéticas, orgânicas e/ou inorgânicas que, por            

sua raridade, beleza e durabilidade, são usadas para adorno pessoal. Na sua grande             

maioria são minerais, de modo que gema e pedra preciosa são quase sinônimos. Mas  

 

 

 

 1100 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
existem gemas importantes que têm outra origem, como a         

pérola, âmbar e o marfim, que são substâncias orgânicas         

(mineralóides). 

Segundo Guerra (1978), ocorrência mineral é qualquer manifestação de um          

minério ou minerais associados de utilidade em superfície ou em subsuperfície, sem            

qualquer conhecimento de sua geometria ou teor. Enquanto que jazida mineral é uma             

ocorrência anormal de minerais, constituindo um depósito natural que existe          

concentrado em certos pontos da superfície do globo terrestre. Consideram-se assim           

todas as substâncias minerais de origem natural e algumas de origem orgânica, como             

carvão e petróleo. 

Existem dezenas de gemas e só o Brasil produz 90 tipos diferentes. Parte dessas              

gemas são conhecidas apenas por uma parcela restrita da população, seja por terem sido              

descobertas em tempos relativamente recentes ou seja por não serem encontradas com            

facilidade no mercado. Dentre essas gemas, podemos encontrar a esmeralda. 

A esmeralda é uma variedade do mineral berilo. O cromo, com valência 3+             

substituindo o Al₃+, correspondendo ao principal elemento cromóforo da esmeralda. A           

esmeralda também é, quando gemológica, considerada uma das pedras preciosas mais           

caras do mundo, por isso a importância, principalmente, de seu estudo, suas áreas de              

ocorrências e sua gênese (SCHOLZ et al., 2010). 

No Brasil existem várias jazidas de esmeraldas na Bahia, além de Goiás e Minas              

Gerais. Através de jazidas descobertas a partir de 1980, o Brasil tem se tornado um dos                

maiores fornecedores de esmeraldas. (SCHUMANN, 2006). As primeiras ocorrências         

de esmeraldas no Estado do Rio Grande do Norte foram localizadas no Alto Oeste              

Potiguar, nos municípios de Tabuleiro Grande, Paraná, Rafael Fernandes, Marcelo          

Vieira e Tenente Ananias (CPRM, 2006 apud CAVALCANTI NETO e BARBOSA           

2007). O presente trabalho tem como objetivo comparar, através de mapas criados a            

partir do software ARCGIS, as ocorrências de esmeraldas encontradas nas regiões do            

Alto Oeste e Seridó do Estado do Rio Grande do Norte, abordando também a geologia e  
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os tipos de formações presente no Estado, além de fazer          

uma relação entre as ocorrências regionais de berilo, água         

marinha e esmeralda. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

As primeiras ocorrências de esmeraldas no Estado do Rio Grande do Norte foram             

localizadas no alto Oeste Potiguar, nos municípios de Tabuleiro Grande, Paraná, Rafael            

Fernandes, Marcelo Vieira e Tenente Ananias (CPRM, 2006). Todavia, em nenhuma dessas            

ocorrências as esmeraldas encontradas tinham qualidade gemológica.  

As ocorrências de esmeraldas gemológicas situam-se próximas ou nos contatos entre o            

Grupo Seridó e o Complexo Caicó (figura 2) ou, no sentido de Brito Neves (1983) in Brito                 

Neves et. all. (1995), entre a denominada Faixa Seridó e o Maciço São José de Campestre, em                 

contato alóctone através da Zona de Cisalhamento Picuí - João Câmara (ZCPJC). Essas             

entidades estão inseridas nos domínios da Província Borborema, um segmento da crosta            

afetado pelo ciclo brasiliano (Almeida, 1976).  

3 METODOLOGIA  

Os procedimentos metodológicos utilizados para a realização deste artigo, se          

fundamentaram num levantamento geológico de ocorrências mineralógicas, realizadas        

através do software arcgis e um apontamento de mapas geológicos mostrando as            

principais unidade geológica presentes no Estado do Rio Grande do Norte. As áreas de              

estudo compreendem as regiões Seridó e Alto Oeste do Estado do Rio Grande do Norte,               

buscando visar o potencial e a vocação litológica e geológica desses ambientes a             

possuírem ocorrências de esmeraldas. 
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4 RESULTADOS  

Depois da observação do arcabouço tectonoestrutural e das análises dos mapas           

geológicos com as ocorrências e das litologias do Estado, observou-se que as regiões do              

Alto Oeste e a Região Seridó do Estado do Rio Grande do Norte, possuem domínios               

geológicos semelhantes, sendo os principais: Domínio Rio Piranhas-Seridó e Domínio          

São José do Campestre. Estes sendo responsáveis por abranger a maior parte das             

regiões. Esses domínios abrigam as principais formações responsáveis por apresentarem          

as ocorrências de Berilos e Esmeraldas no Estado. Tendo em vista essas análises e os               

levantamentos realizados, pudemos ver que o Estado do RN, possuem grandes           

ocorrências de berilos, e esmeraldas. Na visualização dos mapas podemos observar que            

grande parte das ocorrências de esmeraldas estão na Região do Alto Oeste Potiguar,             

enquanto que na região do seridó concentram-se as maiores ocorrências de berilo e água              

marinha. 
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Figura 1: Mapa das ocorrências de Esmeralda no Seridó         

do Estado do Rio Grande do Norte 

 

Figura 2: Mapa das ocorrências de Esmeralda no Alto Oeste do Estado do Rio              

Grande do Norte. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Observou-se que as regiões estudadas, possuem ambientes geológicos que         

favorece as ocorrências de Esmeraldas, berilo, água marinha e outras gemas. As            

potencialidades minerais do Estado do Rio Grande do Norte são ainda muito pouco             

conhecidas e carecem de estudos sistemáticos. 

As condições básicas para a formação das esmeraldas são essenciais os seguintes            

fatores: disponibilidade de berílio, cromo ou vanádio, meios de transporte ou seja:            

fluidos de origem magmática, hidrotermal, metamórficas ou uma combinação delas para  
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formar cristais transparentes e bem formados. As Esmeraldas descoberta no Estado, são            

consideradas como uma das mais importantes ocorrências de esmeralda do mundo,           

pelas suas características de forte cor e cristalinidade. 
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A UTILIZAÇÃO DO ARGILOMINERAL ESMECTITA NA 

PURIFICAÇÃO DE ÁGUAS CONTAMINADAS 

1,2 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Os argilominerais são componentes essências das argilas, silicatos hidratados, são 

comumente utilizados em nosso cotidiano, podendo propiciar a purificação de certas 

fontes hídricas a partir de seus minerais constituintes. Para se analisar melhor esta 

afirmação, foi utilizado métodos como revisão de artigos acerca do referido tema, 

mecanismo propulsor de comprovação relativa ao conhecimento dos argilominerais. 

A partir de estudos que analisavam a utilização de argilominerais como esmectita, na 

descontaminação de águas para seu posterior uso, doméstico ou industrial, pode-se 

notar como ocorre essa purificação, e seu grau de importância para à sociedade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Argilominerais. Água. Purificação. Esmectita.  

 

ABSTRACT 

The clay minerals are component essential for the clay, moisturized silicatos 

long used in our daily lives, can provide the purification of certain water sources from 

their constituent minerals. To better analyze this affirmation, it was used methods like 

review of articles about the referred theme, propulsion mechanism of proof relative to 

the knowledge. From studies analysing the use of clay minerals like esmectite in the 

decontamination of water for subsequent use domestic or industrial you can see how 

it occurs and your degree of importance to society. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Clay minerals. Water. Purification. Esmectita.  
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primórdios, a humanidade manipula argilas, seja na caracterização de 

vasos ou no manuseio desse material para fins terapêuticos (UNISINOS, 2013). 

Atualmente as argilas são comumente utilizadas em diversos setores, como: 

metalurgia, construção civil, cerâmicas, agroindústria, possuindo grande interesse 

tecnológico.  

As argilas são materiais, assim denominados devido à sua pequena granulometria, oriundas 

de rochas sedimentares seus principais componentes são os argilominerais, esses que também podem 

ser classificados de filossilicatos ou silicatos em camadas, é importante ressaltar que todo argilomineral 

é uma argila, mas nem toda argila é um argilomineral. Esses elementos são caracterizados por serem 

constituídos de silicatos de alumínio hidratados, envolvendo pequenas quantidades de elementos 

alcalinos como o potássio, sódio e o lítio, e alcalino terrosos como o cálcio e o magnésio (BRANCO, 

2008). 

Os argilominerais, além de seus diversos usos nas áreas industriais, podem ser 

utilizados na purificação de alguns compostos, como o biodiesel e a água (PAULA et 

al, 2010).   De acordo com dados do IBGE (2000) a contaminação da água ainda se 

caracteriza como um problema em vários lugares do mundo, e no Brasil, 47,8% dos 

municípios não têm esgoto, o que afeta diretamente a qualidade das águas de rios, 

mares e lagoas das cidades brasileiras, portanto o uso desse material na purificação de 

águas contaminadas faz-se necessário, pois o risco de escassez aumenta 

gradativamente e conscientizar à população acerca desta problemática ainda apresenta 

barreiras, considerando todos os fatos supracitados o tratamento da água já 

contaminada torna-se uma das soluções mais viáveis e econômicas para a sociedade. 

 Foi a partir desta analogia que foram realizadas pesquisas buscando melhores 

formas de purificação da água, um dos métodos encontrados foi utilizando 

argilominerais nessa purificação, pois esses compostos propiciam processos de 

modificações químicas estruturais e/ou superficiais, mostrando-se quimicamente 

bastante apropriados na adsorção de íons contaminantes, mecanismo necessário para 

purificação de recursos hídricos contaminados.  

1108 



 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 Para utilização dos argilominerais na purificação de águas comumente se utilizam compostos 

como esmectita. Ultimamente, notáveis progressos, desse composto, estão sendo verificados para fins 

de remoção dos contaminantes orgânicos ou inorgânicos em fontes hídricas, principalmente no que se 

refere à remoção de metais pesados (HERRERA et al, 2006). 

As esmectitas, como toda argila, são provenientes de depósitos sedimentares Sua singularidade 

se encontra na capacidade de formar grupos de argilominerais que apresentam expansibilidade, 

adsorvendo água ou matéria orgânica entre as suas camadas estruturais; possuem também amplas 

substituições isomórficas tanto nas folhas tetraédricas quanto nas folhas octaédricas, possuem elevada 

capacidade de troca catiônica, o que justifica sua capacidade de adsorção de elementos em sua 

superfície, exemplificando seu posterior uso para purificação de recursos hídricos (GUGGENHEIM, 

2006). 

Além disso, o estudo da possibilidade de modificação química das argilas 

permite o desenvolvimento do seu uso para diversos tipos de aplicações tecnológicas, 

fazendo com que este recurso seja mais valorizado (TEXEIRA-NETO, 2009), e 

posteriormente propiciará sua melhor utilização para a sociedade.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os argilominerais são compostos mineralógicos dos solos, e em consequência 

do intemperismo, adquirem a capacidade de troca iônica (LUNA & SCHUCHARDT, 

1999). Isto é adsorção, um processo de transferência de um ou mais constituintes 

(adsorbatos) de uma fase fluida (adsortivo) para a superfície de uma fase sólida 

(adsorvente). 

De acordo com Santos (2014), quando devidamente aplicados, apresentam características 

promissoras para o desenvolvimento sustentável da sociedade, tendo em vista que esses exibem alta 

estrutura superficial, facilitando a sua adsorção em compostos polares como a água.  

As argilas, quando submetidas a um processo denominado pilarização adquirem porosidade 

permanente, essa capacidade lhes é conferida devido à necessidade da transformação na estrutura 

química dessas argilas para melhor emprega-las (LUNA et al, 1989). As emectitas, quando inseridas a 

este processo, melhoram suas propriedades físico-químicas, resultando em um material poroso com 

características apropriadas para o tratamento de recursos hídricos contaminados. Esse processo ocorre 

devido à capacidade de modificação de adsorção que os argilominerais possuem, pois, as moléculas ou 

íons presentes em uma substância ficam fixados na superfície (nos poros), entre as camadas e no interior 

do reticulo cristalino, do sólido argiloso mediante interações químicas e físicas (STRAWN, 1999; 

FROST, 1999; VENEZUELA &SANTOS, 2001; SANTOS, 2002).  
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3 METODOLOGIA 

Este artigo constituiu-se através de uma revisão bibliográfica de caráter 

analítico a respeito das práticas de tratamento hídrico utilizando argilominerais como 

a esmectita.  

A coleta de dados foi realizada no período de 20 de junho a 19 de julho de 

2019. Foi definido como critério de inclusão: artigos publicados entre os anos de 2009, 

afim que conseguíssemos informações recentes sobre as práticas de tratamento 

hídricos envolvendo argilominerais. Dessa maneira optou-se por utilizarmos como 

referências artigos/periódicos publicados no período entre 2009 e 2019 por acreditar 

que as tecnológicas de adsorção dos argilominerais tenham expandindo desde então, 

mas abrangendo também consultas em acervos, livros etc, mais antigos, para melhor 

compreensão do tema.  

Foram incluídos neste estudo artigos que apresentassem descritores como: 

esmectita, purificação de fontes hídricas, utilização dos argilominerais na purificação 

de águas, argilominerais e suas modificações. As pesquisas na base SCIELO, foi 

limitado ao idioma na tentativa de absorver da melhor maneira possível todas as 

informações coletadas.  

Após a seleção dos artigos conforme os critérios de inclusão previamente 

definidos, foram seguidos, nessa ordem, os seguintes passos (10): leitura exploratória; 

leitura seletiva e escolha do material que se adequam aos objetivos e tema deste estudo; 

leitura analítica e análise dos textos, finalizando com a realização de leitura 

interpretativa e redação. Após estas etapas, constituiu-se um corpus do estudo 

agrupando os temas mais abordados nas seguintes categorias: Como ocorre o processo 

de adsorção e posterior uso da água. 
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4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES   

A partir das informações apresentadas anteriormente podemos analisar como 

ocorre esse processo de purificação:  

4.1. COMO OCORRE O PROCESSO DE ADSORÇÃO  

O argilomineral esmectita possui elevada capacidade de troca iônica, pois sua elevada 

superfície estrutural possibilita a troca de cátions interlameares, facilitando a adsorção de outros 

organismos, em sua superfície, quando em contato de compostos polares como a água. Isso possibilita 

a modificação química desse viabilizando futuras aplicações tecnológicas para o mesmo, como sua 

utilização na purificação de recursos hídricos (TEIXEIRA- NETO, 2009). 

Devido a essa capacidade de fixação de outros compostos, as argilas do grupo das esmectitas 

são amplamente examinadas para sua posterior utilização em diversos setores do mercado: 

imobilização de enzimas, de fármacos, mas principalmente na remoção de metais pesados de efluentes 

(TONLE, 2004; DIAS FILHO, 2005; DIAS FILHO et al, 2006).  

 Levando-se em considerações as informações supracitadas, torna-se evidente 

a necessidade de estudo/análise das argilas para sua melhor contribuição social, não 

apenas na purificação de recursos hídricos, como também na purificação de outras 

substâncias em meio aquoso e na sua utilização para outros fins, principalmente devido 

à grande proporção de argila existente que não é bem aproveitada. 

4.2.  POSTERIOR USO DA ÁGUA 

 De acordo com reservatório de água mineral (2017), a água não é encontrada 

pura na natureza, necessitando de um processo de purificação, desde a chuva, sua 

absorção pelo solo, até sua evaporação pelas nuvens, ela integra impurezas. Entre os 

materiais que são dissolvidos na mesma, encontram-se variados compostos, como: 

substâncias calcárias e magnesianas que tornam a água dura; substâncias ferruginosas, 

que dão cor e sabor diferentes à mesma e substâncias resultantes das atividades 

humanas, tais como produtos industriais, que a tornam imprópria ao consumo. 

 Com isso há uma necessidade de purificação dessa água para torna-la própria 

para outros usos, sendo seu posterior uso principalmente nos setores industriais. 

Considerando que na indústria há diversos setores que necessitam de uma elevada 
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quantidade de água para realizar suas atividades como, o processo de flotagem 

(separação de misturas químicas em meio aquoso), a purificação dessa água através de 

argilominerais, componentes tão abundantes na crosta terrestre, faz-se necessária.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir dos resultados analisados em artigos científicos acerca da purificação 

de águas em recursos hídricos, pode-se notar a importância da utilização do 

argilomineral esmectita nesses tipos de método, devido à sua estrutura mineral que 

possibilita este feito, a fim de torná-la um recurso mais rentável socialmente, tendo em 

vista a grande quantidade de água contaminada que não é totalmente aproveitada. 
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DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES LÚDICAS PARA AUXILIAR 

O ENSINO DAS GEOCIÊNCIAS NO ENSINO BÁSICO 

Leilma Santos Silva1; Marília Fernanda dos Santos Souza2 e Robson Rafael de Oliveira3 

1,2, 3 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

Nos dias atuais, captar a atenção do aluno e mantê-lo interessado em uma temática é um 

verdadeiro desafio, haja vista os diversos recursos tecnológicos existentes e que competem com 

o educador. As Geociências ou ciências da Terra encontram-se de forma fragmentada nos 

currículos do Ensino Básico do Brasil, como se não bastasse a forma simplista e equivocada 

que é abordada, as ferramentas utilizadas pelas instituições de ensino limitam-se ao livro 

didático. Dessa forma, a temática torna-se, muitas vezes, maçante e os alunos não tomam gosto 

pelo segmento, perdendo assim a oportunidade de compreender o meio físico e estabelecer 

senso de pertencimento. Diante do exposto, esse projeto visa desenvolver ferramentas lúdicas 

(brincadeiras, jogos, experimentos, desafios) que auxiliem os professores da Educação Básica 

na interface ensino-aprendizagem das temáticas geocientíficas. Para tal, inicialmente, foi 

realizada uma pesquisa bibliográfica sobre essas temáticas abordadas nas séries iniciais, além 

da função do lúdico no Ensino. Em seguida, foram elencados os blocos de conhecimento 

fundamentais, que foram Minerais e Rochas, Surgimento do Universo, Estrutura da Terra, 

Dinâmica interna e Externa e Tempo geológico. Posteriormente, para cada bloco foi 

confeccionado uma atividade lúdica, tendo um texto como suporte e sendo confeccionado com 

materiais de baixo custo e acessível. Dentre as principais atividades destacam-se jogos de 

tabuleiro, jogos da memória, dominó e experimentos. Pretende-se levar o conjunto da obra para 

ser testado em uma escola pública do município de Parelhas/RN. Espera-se assim facilitar a 

aprendizagem, o desenvolvimento social, construção do conhecimento e popularização das 

geociências.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Geociências. Lúdico. Jogos didáticos. Ensino-Aprendizagem.  

 

ABSTRACT 
 

Nowadays, capturing the student's attention and keeping him / her interested in a subject is a 

real challenge, considering the various technological resources that compete with the educator. 

Geosciences or Earth sciences are fragmented in Brazil's Basic Education curricula, as if the 

simplistic and misleading approach is not enough, the tools used by educational institutions are 

limited to the textbook. In this way, the theme often becomes dull and students do not like the 

segment, thus losing the opportunity to understand the physical environment and establish a 
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sense of belonging. Given the above, this study aims to develop playful tools (games, games, 

experiments, challenges) that help teachers of Basic Education in the teaching-learning 

interface of geoscientific themes. To do so, initially, a bibliographic research was conducted on 

these themes addressed in the early grades, in addition to the role of the ludic in teaching. Then, 

the fundamental blocks of knowledge were listed, which were Minerals and Rocks, Emergence 

of the Universe, Earth Structure, Internal and External Dynamics and Geological Time. 

Subsequently, for each block was made a playful activity, having a text as support and being 

made with low cost and accessible materials. Among the main activities are board games, 

memory games, dominoes and experiments. It is intended to take the whole work to be tested 

in a public school in the city of Parelhas / RN. This is expected to facilitate learning, social 

development, knowledge building and popularization of geosciences. 

 

KEYWORDS: Geosciences. Ludic. Didactic games. Teaching-Learning. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Geociências constituem um abrangente conceito relacionado ao estudo do planeta Terra. 

A importância de um bom ensino de Geociências desde o ensino fundamental gira em torno de 

sensibilizar o olhar do aluno às questões ambientais, já que a partir do entendimento do sistema 

Terra é possível desenvolver o pensamento crítico e a responsabilidade socioambiental. 

Essas temáticas são fragmentadas na Educação básica nas disciplinas de Ciência e 

Geografia e no Ensino médio nas disciplinas de Química, Física, Biologia, História e Filosofia, 

já que não há uma disciplina específica de Geociências. Além disso, o principal instrumento de 

ensino é o livro didático que, por muitas vezes, faz uma abordagem transversal, simplista e que 

carece de embasamento experimental. 

Diante da problemática, este trabalho visa desenvolver ferramentas lúdicas - kits, 

brincadeiras, jogos, experimentos, desafios, vídeos, maquetes - que auxiliem os professores da 

Educação Básica na interface ensino-aprendizagem das temáticas geocientíficas. Como 

objetivos específicos cita-se a popularização das Geociências, desenvolvimento do senso crítico 

e científico por parte dos alunos, bem como valoração socioambiental.  

Diversos estudiosos ressaltam a eficiência do lúdico na interface ensino-aprendizagem. 

Pois, o ensino absorvido de maneira lúdica, adquire um aspecto significativo e afetivo no 

desenvolvimento da inteligência da criança, haja vista que ela se modifica de ato puramente 

transmissor a ato transformador (CARVALHO, 1992, p. 28). 
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Convém destacar também, que uma vez que a criança brinca e desenvolve a capacidade 

para determinado tipo de conhecimento, ela dificilmente perde esta capacidade. Além disso, 

sabe-se que é com a formação de conceitos que se dá a verdadeira aprendizagem, sendo o 

brincar uma atividade não só prazerosa, mas também educativa e formadora de conhecimento 

(SANTOS, 2012, p. 6). 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO (ATÉ 200 PALAVRAS) 

O conteúdo das Geociências se apresenta de forma escassa na educação básica 

brasileira, com materiais didáticos empobrecidos e que consistem apenas em revisões e 

complementações dos temas principais. (GUIMARÃES, et al. 2019). 

O vocábulo lúdico deriva do termo em latim "ludus" e significa "jogo”. Os jogos ou 

brinquedos pedagógicos são desenvolvidos com a intenção explícita de provocar uma 

aprendizagem significativa e estimular a construção de um novo conhecimento (ANTUNES, 

2002, p. 38).  

Para VYGOTSKY (1998), o professor pode utilizar jogos, brincadeiras, histórias e 

outras ferramentas, para que de maneira lúdica a criança seja desafiada a pensar e resolver 

situações problemas, dessa maneira ela imita e recria regras usadas pelos adultos no mundo que 

as cerca. Dentre as principais vantagens encontradas através da transmissão do conhecimento 

de forma lúdica destacam-se: a melhoria da capacidade cognitiva da criança, a potencialização 

da sua capacidade psicomotora, bem como, da sua capacidade de relacionar-se com seus 

colegas (MORAIS E ARAÚJO 2018, p. 10) 

3 METODOLOGIA  

Para a realização desse trabalho, inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

sobre as temáticas abordadas nas séries iniciais, além da função do lúdico no Ensino. Uma das 

fontes utilizadas para coleta de dados foi o documento virtual da Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), com o objetivo de avaliar as competências exigidas para o Ensino Básico, 

os blocos temáticos e quais séries do Ensino Fundamental II estão abrangidos os temas 

relacionados as geociências. 
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De posse desse banco de dados foram definidas as séries alvo (6° e 7° série) e elencados 

os blocos de conhecimento fundamentais, que foram Minerais e Rochas, Surgimento do 

Universo, Estrutura da Terra, Dinâmica interna e Externa e Tempo geológico.  

Para cada bloco de conhecimento está sendo confeccionado uma atividade lúdica, tendo 

um texto como suporte e lançando mão de materiais de baixo custo e acessíveis (papelão, 

garrafas plásticas, barbantes, bolas de gude etc.). Dentre as principais atividades que foram 

idealizadas e pretende-se desenvolver destacam-se jogos da memória, jogos de tabuleiro, 

dominós, dinâmicas em equipes e experimentos.  

De posse desses materiais, pretende-se realizar oficinas em escolas da rede pública do 

município de Parelhas/RN. Na oportunidade, será testada a eficiência do método junto aos 

professores de Ciências e/ou Geografia.  

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Pretende-se com o projeto implementar ferramentas didáticas eficientes que auxiliem 

no processo de ensino e aprendizagem das temáticas geocientíficas no Ensino Fundamental II. 

Além das atividades lúdicas desenvolvidas, aspira-se também, compilar materiais 

informativos de cada temática que serão disponibilizados em formato de apostila e em 

plataforma digital aos professores do Ensino Básico. Esse material será atualizado 

periodicamente e será estabelecido um acompanhamento para verificar sua funcionalidade. 

Cada atividade lúdica será composta pelos materiais, guias digitais e encarte explicativo 

(título, temáticas envolvidas, tempo necessário, quantidade mínima de pessoas e conclusões). 

Durante a aplicação das oficinas, espera-se avaliar a funcionalidade dos instrumentos 

didáticos. Nessa avaliação incluirão os critérios tempo necessário para a realização de cada 

atividade, principais indagações, trabalho em equipe e nível de satisfação dos alunos e 

professores.  Pretende-se também, após a realização das oficinas, aplicar um questionário para 

verificar o poder de absorção das atividades desenvolvidas.  

De posse dessas informações, os dados serão tabulados em plataforma computacional, 

serão gerados gráficos representativos e as ferramentas didáticas serão adaptadas e 

aperfeiçoadas. Ao fim, o material será disponibilizado para ser utilizado na escola teste. A longo 

prazo, espera-se ainda realizar oficinas periódicas e abranger outras escolas locais.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Sabe-se que a formação do cidadão é um processo que abrange diversas esferas, 

componentes e grupos. A Escola é responsável por suscitar a geração de conhecimento e 

contribuir para a construção de indivíduos pensantes e modificadores de sua própria realidade. 

Logo, ela deve ser um ambiente que permita que o aluno se identifique e que compreenda que 

o ato de aprender é uma ação prazerosa e libertadora.  

As temáticas geocientíficas estão presentes no ensino básico do Brasil, porém, 

necessitam de uma revisão conceitual, metodológica e pedagógica. Uma das formas de adaptar 

a defasagem é através da capacitação de professores, principalmente aqueles que não possuem 

formação específica. As ações almejadas por esse projeto incluem popularização das 

geociências, dinamização do conhecimento científico no ensino básico, além de inclusão dos 

participantes nas atividades de cunho docente.  
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A CAIXA DE AREIA DE REALIDADE AUMENTADA COMO 

INSTRUMENTO FALCILITADOR DO ESTUDO DO RELEVO 
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Erimarcyo de Melo Barbosa¹ e Sergio Vieira Freire Borges¹ 

1 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A representação bidimensional das formas de relevo em curvas de nível não é de fácil 

entendimento, mas a representação tridimensional possibilita uma visão muito próxima da 

superfície real, o que facilita a compreensão dessas formas. A utilização de uma caixa de areia 

de realidade aumentada permite a visualização, em tempo real, de informações topográficas 

combinadas com projeções, como curvas de nível e mapas hipsométricos, além disso, esse 

programa simula fluxos de água, que nesse contexto pode ser associados à delimitação de 

bacias hidrográficas. Nessa caixa, as formas podem ser alteradas e moldadas de acordo com o 

objetivo proposto, produzindo diferentes arranjos que serão imediatamente projetados. Dessa 

forma, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma caixa de areia de realidade 

aumentada, capaz de projetar informações topográficas em uma superfície formada por areia, 

na qual é possível projetar características virtuais de relevo e curvas de nível, assim como será 

aplicada em aulas para alunos do IFRN e demais alunos da rede privada e pública de ensino 

que visitam o Museu de Minérios do IFRN. 

PALAVRAS-CHAVE: Caixa de Areia. Realidade Aumentada. 

ABSTRACT 

The two-dimensional representation of relief shapes in contour lines is not easy to understand, 

but the three-dimensional representation allows a very close view of the real surface, which 

facilitates the understanding of these shapes. Using an augmented reality sandbox enables 

real-time visualization of topographic information combined with projections such as 

contours and hypsometric maps, and this program simulates water flows, which in this context 

can be associated with watershed delimitation. In this box, the shapes can be altered and 

shaped according to the proposed objective, producing different arrangements that will be 

immediately projected. Thus, the present work aims to present an augmented reality sandbox, 

capable of projecting topographic information on a surface formed by sand, on which it is 

possible to project virtual relief features and contours, as it will be applied in classes for IFRN 

students and other private and public school students visiting the IFRN Mineral Museum. 

KEYWORDS: Sandbox. Augmented Reality. 
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1 INTRODUÇÃO 

A realidade aumentada, segundo Kirner e Siscoutto (2007, p. 5), consiste na 

“sobreposição de objetos e ambientes virtuais com o ambiente físico, através de algum 

dispositivo tecnológico”, ao contrário da realidade virtual, na qual se criam um ambiente 

inteiramente virtual que, por vezes, causa desconforto e dificuldade de interação.  

Nesse sentido, o emprego da realidade aumentada permite melhor compreensão de 

processos, de modo mais agradável e dinâmico. Dessa forma, a Universidade da Califórnia 

em Davis (UC Davis) desenvolveu um sistema de realidade aumentada, o Augmented Reality 

Sandbox - SARndbox, que constrói em tempo real modelos topográficos a partir do modelado 

de areia em uma caixa e o projeta. 

A geomorfologia, ramo da Geografia responsável pelo estudo das formas de relevo, 

tem fundamental importância nos cursos de Geologia, Mineração, Controle Ambiental e 

Construção Civil. Essa importância é referente a aspectos como a possibilidade de resgate da 

história geológica da Terra, a relação das geoformas com depósitos minerais, a demarcação de 

bacias hidrográficas, entre outros. 

Nesses cursos, ofertados pelo Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), são 

ministradas as disciplinas de Geologia Geral, Topografia, Desenho Geológico, Mapeamento 

Geológico e Noções de Geologia, as quais têm em comum o estudo do relevo e mapas 

topográficos. 

Para a UC Davis (2016, tradução nossa) “o produto final é autossuficiente e ideal para 

uso como exibição prática em museus de ciência”, portanto, o presente trabalho visa a 

construção de uma “caixa de areia” a fim de expô-la no Museu de Minérios do Rio Grande do 

Norte, onde público interno e externo poderão criar e aprender sobre formas de relevo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A realidade aumentada, de acordo com Milgran (1994), conforme citado por Kirner e 

Siscoutto (2007, p. 10), “é a mistura de mundos reais e virtuais em algum ponto da 

realidade/virtualidade contínua, que conecta ambientes completamente reais a ambientes 

completamente virtuais”. 
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O “SARndbox”, a caixa de areia de realidade aumentada, é o produto de um projeto 

financiado pela Fundação Nacional de Ciência (National Science Fundation - NSF), que 

segundo a UC Davis (2016, tradução nossa) “permite que os usuários criem modelos de 

topografia moldando a areia real, que é então aumentada em tempo real por um mapa de cores 

de elevação, linhas de contorno topográficas e água simulada”. 

Existe várias formas de representação da superfície terrestre, sendo mais usual as 

curvas de nível, definidas por Veiga et al. (2012, p. 253) como “linhas que unem pontos com 

a mesma cota ou altitude, representam em projeção ortogonal a interseção da superfície do 

terreno com planos horizontais”. 

3 METODOLOGIA 

O projeto foi dividido em cinco etapas, de modo que a primeira se caracterizou pela 

revisão bibliográfica acerca do desenvolvimento, configuração e utilização da caixa e do 

software “SARndbox” em artigos de periódicos, website dos desenvolvedores e apresentações 

em congressos. 

Posteriormente, fez-se download dos sistemas: Nvidia GeForce GTX 970, 1060 ou 

1070, Vrui Vr Toolkit versão 4.6, software para interface do Kinect 3.6, e SARndbox 2.6; em 

um computador com as configurações recomendadas pelos desenvolvedores: sistema 

operacional Linux Mint 19.1 “Tessa”, processador Intel Core i5 ou Core i7, executando em 

velocidade de pelo menos 3 GHz; HD de 20GB; e 2GB de memória RAM. 

Em seguida, na marcenaria do IFRN, construiu-se a caixa de MDF, nas dimensões 

recomendadas 1mx0.75mx0.10m, assim como uma haste de 1m do mesmo material foi 

acoplada à caixa para dar suporte ao projetor de multimídia e ao Kinect. 

Na quarta etapa serão realizados os testes de parametrização do programa e, na última, 

se dará a preparação aulas para a aplicação em visitas guiadas no Museu de Minérios do 

IFRN. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto visa o planejamento e confecção de uma caixa de areia de realidade 

aumentada, com a finalidade de visualizar em 3D e em tempo real as diferentes formas de 

relevo e informações topográficas, pois conforme Pimenta et al. (2019, p. 8): 

“Ao criarmos determinada forma de relevo na caixa de areia, o Kinect fará a leitura 

desta forma e a enviará para o computador. Posteriormente, o computador, com base 

na leitura da superfície feita pelo Kinect, irá gerar um mapa hipsométrico, 

projetando sua palheta de cores na mesma areia onde o relevo foi criado”. 

Portanto, no presente trabalho, essa caixa será utilizada nas aulas de Desenho 

Geológico, Geologia Geral, Topografia e Mapeamento Geológico, disciplinas ministradas no 

campus Natal Central do IFRN, a fim de representar as diferentes formas de relevo, 

hidrografia, sistemas deposicionais e processos erosivos, propiciando um melhor 

entendimento desses assuntos; assim como, em visitas guiadas do Museu de Minérios do 

IFRN, visto que ficará acomodado neste local que apresenta a história geológica do estado e a 

informação geocientífica produzida no IFRN. 

Para tanto, o presente trabalho necessitou de um projetor, um Kinect, um computador e 

uma caixa, a qual foi adaptada para atender as necessidades do projeto. Esta caixa, construída 

na Marcenaria do IFRN, foi acoplada a suportes, feitos também de MDF, para que uma mesa 

não seja necessária e, acima, uma haste foi desenvolvida para que o projetor e o Kinect 

fiquem a uma altura de 1m da base da caixa (ver Figura 1). 

Figura 1 - Caixa de areia construída. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A caixa de areia de realidade aumentada pode ser utilizada como ferramenta de 

ensino-aprendizagem mais didática, visto que a representação tridimensional do relevo é 

aquela que mais se aproxima do real, sendo assim, uma facilitadora desse processo. Através 

do mesmo, alunos podem compreender de maneira fácil e divertida os mais variados tipos de 

relevo, assim como visualizar em 3D e em mapa as curvas de nível existentes nos modelos 

montados em tempo real. Alunos da rede pública e privada também poderão observar e 

aprender com a caixa de areia, uma vez que a mesma ficará alojada no Museu de Minérios do 

IFRN. 
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COMPLEXO PORTUÁRIO DE SUAPE: ANÁLISE SOBRE OS 

IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS NOS MUNICÍPIOS DE IPOJUCA E 

CABO DE SANTO AGOSTINHO (PE) 

Sthephany Gabriela Marfisa Furtado Veloso1; Iara Sueid Lopes de Brito 2; Flávio Jorge de Santana Júnior3;  

Herbert Albuquerque da Silva4; Luís Felipe Barbosa Yacyszyn5 e Maria Luiza de Medeiros Galvão6 

1,2,3,4,5,6  IFRN – Campus Natal Central. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A instalação do Complexo Portuário de Suape gerou inúmeros impactos, estes estão associados 

à gestão territorial e ao desenvolvimento local, dessa forma, se faz necessário que ocorra uma 

investigação acerca dos impactos socioeconômicos para a comunidade local em detrimento a 

existência de SUAPE. A realização deste trabalho, fruto de uma aula de campo, possibilitou 

estudar os aspectos econômicos do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros 

SUAPE (PE) concernentes aos municípios de Ipojuca e Cabo de Santo Agostinho. A atividade 

está vinculada a Disciplina de Geografia Econômica e ocorreu em quatro etapas: Pré campo 

para levantamento de dados; revisão bibliográfica, visita in loco e produção cartográfica. Tem 

como objetivo analisar as dinâmicas socioeconômicas dos referidos municípios. O conjunto de 

atividades resultou na elaboração do artigo e propiciou a experiência com a iniciação científica, 

fundamental na formação docente. 

PALAVRAS-CHAVE: Aula de campo; Desenvolvimento Econômico; SUAPE (PE). 

ABSTRACT 

The installation of the Suape Port Complex has generated numerous impacts, which are 

associated with territorial management and local development, so it is necessary to investigate 

the socioeconomic impacts on the local community to the detriment of SUAPE. The 

accomplishment of this work, fruit of a field class, allowed to study the economic aspects of 

the Governador Eraldo Gueiros SUAPE (PE) Port Industrial Complex concerning the 

municipalities of Ipojuca and Cabo de Santo Agostinho. The activity is linked to the Discipline 

of Economic Geography and took place in four stages: Pre field for data collection; literature 

review, on-site visit and cartographic production. Its objective is to analyze the socioeconomic 

dynamics of these municipalities. The set of activities resulted in the elaboration of the article 

and provided the experience with scientific initiation, fundamental in teacher training. 

KEYWORDS: Field class; Economic development; SUAPE (PE).  
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1 INTRODUÇÃO 

Na década de 1970 os municípios de Ipojuca/PE e Cabo de Santo Agostinho/PE 

tornaram-se sede do que hoje é conhecido como Complexo Portuário de Suape, desde então 

ocorreu crescimento local acelerado, assim como a modificação da principal economia, 

canavieira, atualmente a atividade portuária é a principal tornando-se a mais influente do setor 

econômico local. 

O Complexo Suape está localizado entre os municípios de Cabo de Santo 

Agostinho e Ipojuca e interliga cerca de 160 portos nacionais e internacionais (figura 1). 

Trata-se de um território dinâmico, marcado pelo permanente desenvolvimento 

econômico e elevada produtividade. Associa vários circuitos produtivos em escalas 

geográficas diversas, por meio da sua posição estratégica em um raio de 800 Km e sete 

capitais da região Nordeste. 

Figura 1: mapa de localização SUAPE, com destaque para as zonas portuária, industrial 

e habitacional. 

 
Fonte: IBGE (2019). 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Utilizando o conceito geográfico de território usado para analisar a problemática 

Santos (1988) afirma que o território usado é onde ocorre a produção do meio técnico-

científico-informacional, configurando-se uma arena, onde mesmo havendo forças 

desiguais há uma contribuição na geração de situações de maneira mútua. Vale salientar 

que, apesar dessa interação Santos (1988) fala ainda que não se pode desvencilhar a 

hegemonia do que possui a maior técnica. 

Ao compreender a relação entre o crescimento econômico em detrimento ao 

social, Furtado (1984) esclarece que o desenvolvimento está estreitamente ligado à 

satisfação das necessidades básicas e a redução das desigualdades que uma sociedade 

apresenta, sendo necessário pensar no desenvolvimento não somente como um processo 

de crescimento, mas também como uma superação a ser alcançada. 

3 METODOLOGIA 

A produção do trabalho percorreu quatro etapas, sendo a primeira caracterizada 

pela coleta de dados demográficos e econômicos, a segunda pela pesquisa bibliográfica, 

a terceira o estudo do meio e a quarta a integração de dados.  

A coleta de dados ocorreu em sítios de órgãos como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), conferindo variáveis socioeconômicas dos municípios 

objeto de estudo. A pesquisa bibliográfica ocorreu através de consultas em produções 

literárias, artigos científicos vinculados à revista Ciência Geográfica e em autores como 

Santos e Furtado.  

No estudo do meio ocorreu uma atividade de campo guiada ao Complexo 

portuário de Suape, onde foi possível observar a paisagem e as atividades realizadas no 

local. A integração de dados se constituiu como uma análise dos dados coletados através 

das pesquisas e da atividade de campo, objetivando discutir os dados e interpretá-los, 

ilustrando-os também em mapas, confeccionados utilizando o software ArcGis 10.5. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O Complexo Portuário em seu interior possui um conglomerado de 100 empresas 

de capital nacional e internacional, acontecendo assim o movimento circular produção-

distribuição-troca-consumo impactando diretamente nos municípios onde localiza-se o 

Suape.  

Neste território ocupado pelo SUAPE existem formas que o interessa, 

possibilitando assim sua instalação devido a sua localização privilegiada estando em um 

raio de 800 Km de sete das nove capitais nordestinas, de doze portos sendo sete 

internacionais e doze nacionais. Assim como as águas calmas com profundidade 15,5 a 

20 metros, facilitando principalmente no que diz respeito ao transporte e escoamento de 

produtos. 

A medida em que a construção foi se realizando juntamente com a promessa de 

novos e melhores empregos, a migração aumentou nos respectivos municípios. O espaço 

“[...] é um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações [...] como 

sinaliza Santos (1996, p.17), assim o território expressa a divisão do trabalho visto como 

um processo pelo qual ocorre a distribuição geográfica e social dos recursos. 

Apesar de ser responsável por uma geração de 18 mil empregos diretos, não 

necessariamente promove retorno para a população nativa. Houve contribuição para a 

economia do estado, porém ao analisar o impacto significativo econômico na vida dos 

moradores dos municípios onde localiza-se SUAPE (tabela 1), verifica-se que o PIB per 

capita de ambos municípios são altos ao comparar com o número de habitantes, porém 

esses dados contrastam-se com o índice de pessoas que estão em situação de extrema 

pobreza. 

Tabela 1: variáveis socioeconômicas referentes aos municípios objeto de estudo. 

Variáveis Ipojuca Cabo de Santo Agostinho 

Extensão Territorial (Km) 521.801 445.343 

População (Hab.) 80.637 185.025 

IDHM 0.619 0.686 

PIB per capta 115.458,91 43.485,31 

Pop. urbana em condição de 

extrema pobreza 

46.325 86.192 

Fonte: IBGE; SEASS (2019). 
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Por esses dados pode-se observar que, a instalação do SUAPE promoveu uma 

nova dinâmica socioeconômica macrorregional e em seu entorno, com mudanças 

significativas na paisagem. A geração de emprego e inovação foram acompanhados de 

crescimento demográfico e econômico em contraste com o desenvolvimento humano. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados percebidos apontaram que a pujança do Complexo Suape expõe os 

impactos econômicos e ambientais dos mais diversos, incluindo a geração de emprego e 

renda. Todavia, resulta do modelo econômico, que se baseia na exploração e no uso 

irracional dos recursos naturais e apropriação dos espaços mais estruturados. Atraiu a 

construção de bairros planejados de caráter rentista e em contrapartida, ocorrera um 

processo de expropriação das famílias, resultando em uma ocupação desordenada no seu 

entorno. 
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CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DE MINERAIS PESADOS NOS 

DEPÓSITOS LITORÂNEOS DA BARRA DO CUNHAÚ, MUNICÍPIO DE 

CANGUARETAMA/RN. 

 

RESUMO 

Os depósitos litorâneos de minerais pesados têm sua gênese associada aos processos de 

intemperismo, erosão, transporte e deposição de sedimentos. Este trabalho tem como objetivos 

caracterizar a ocorrência de minerais pesados que estão disseminados nos sedimentos da Praia de 

Barra do Cunhaú, município de Canguaretama/RN. Sua metodologia foi dividida nas etapas de Pré- 

Campo, Campo e Pós-Campo. As atividades de levantamento bibliográfico, cartográfico e 

confecção de mapas foram realizadas para obter informações sobre a geologia da área, e em seguida 

sendo utilizadas nas etapas de campo. Para obter as informações apresentadas na proposta desta 

pesquisa, foram coletadas amostras de sedimentos nos ambientes marinho e fluvial de pontos 

distribuídos ao longo da área estudada. Como resultados, pretende-se o entendimento da 

geodinâmica costeira e a identificação dos minerais pesados para a determinação da vocação 

econômica em termos de recursos minerais e a divulgação de mais conhecimento acerca desses 

importantes minerais. 

PALAVRAS-CHAVE: Minerais pesados. Depósitos litorâneos. Barra do Cunhaú. Caracterização 

mineralógica. Vocação econômica. 
 

ABSTRACT 

Coastal deposits of heavy minerals have their genesis associated with weathering, erosion, transport 

and sediment deposition processes. This paper aims to characterize the occurrence of heavy 

minerals that are disseminated in the sediments of Barra do Cunhaú Beach, Canguaretama / RN. Its 

methodology was divided into the pre-field, field and post-field stages. The bibliographic, 

cartographic and map making activities were performed to obtain information about the geology of 

the area, and then being used in the field stages. To obtain the information presented in the proposal 

of this research, sediment samples were collected in the marine and fluvial environments of points 

distributed along the studied area. As a result, we intend to understand the coastal geodynamics and 

identify heavy minerals to determine their economic vocation in terms of mineral resources and to 

disseminate more knowledge about these important minerals. 

KEYWORDS: Heavy minerals. Coastal deposits. Barra do Cunhaú. Mineralogical characterization. 

Sediments. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os minerais pesados são definidos como minerais detríticos, que possuem peso especifico 

acima de 2,85 g/cm³, que são maiores que dos minerais mais comuns em rochas sedimentares como 

o quartzo (2,65 g/cm³) e o feldspato (2,5 g/cm³ a 2,8 g/m³) (Almeida et al., 2010). 

O estudo dos minerais pesados representa uma referência para a caracterização dos processos 

sedimentares de transporte, velocidade de fluxo hidráulico, erosão e deposição, parâmetros que 

definem os ambientes sedimentares (Tomazelli, 1978). As concentrações de minerais pesados 

apresentam grande importância econômica, sua concentração e volume são parâmetros importantes 

que se destacam quando o objetivo da pesquisa está focado na prospecção e pesquisa mineral. 

Os minerais pesados em estudo estão disseminados nas areias dos campos de dunas que estão 

ancorados na margem leste da Praia de Barra do Cunhaú, localizada no município de 

Canguaretama/RN (Figura 01). 

             Figura 01: Mapa de localização da área de estudos 

 

                                                                                       Fonte: Autoria própria. 
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Nos minerais pesados incluem-se muitas espécies mineralógicas, podendo ser opacos, ou 

transparentes, e outros provenientes da alteração destes, cuja identificação mineralógica é difícil de 

efetuar. Neste sentido, diante o apresentado, justifica-se a realização do presente trabalho, devido a 

carência de dados geológicos voltadas para esta temática na compartimentação tectônica potiguar, 

visando uma melhor caracterização dos minerais pesados concentrados nos sedimentos eólicos da 

Praia de Barra do Cunhaú mineralógicos e geoquímicos, então este seria um dos trabalhos pioneiros 

na região, sendo de grande contribuição para os estudos posteriores na área de estudos e nas regiões 

vizinhas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A área de estudos insere-se geologicamente, como uma das regiões do segmento 

meridional constituintes da Província Costeira e Continental Marginal, proposta no clássico 

trabalho sobre as províncias estruturais brasileiras de Almeida et al. (1977), sendo 

representada por sedimentos meso-cenozóicos, onde o embasamento cristalino de rochas 

cristalinas arqueanas à proterozóicas, incluindo granitoídes brasilianos, correlatos aos da 

Região de Dobramentos Nordeste da Província Borborema (Almeida et al., 1977). 

Vital et al. (2006) indicam que no setor oriental da costa potiguar está localizado o 

contato entre as Bacias Potiguar e Pernambuco-Paraíba. Córdoba et al. (2007) e Pessoa Neto 

et al. (2007) concordam que o Alto de Touros, no extremo nordeste do estado, é o limite entre 

a Bacia Potiguar e a Bacia Pernambuco-Paraíba. Já Barbosa et al. (2007) coloca que a região 

pertence à sub-bacia de Canguaretama e constitui a Plataforma de Natal (Figura 02). 
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Figura 02: Bacias sedimentares costeiras do litoral NE do Brasil, com a inclusão da área de 

estudos. 

Fonte: Barbosa et al. (2007). 

 
3 METODOLOGIA 

 
Visando uma melhor execução do projeto, a metodologia adotada consiste em segmentar o 

trabalho em três etapas (Figura 3). A primeira fase do projeto refere-se as atividades Pré-Campo 

que consistiu no levantamento bibliográfico e cartográfico, afim de reunir dados sobre o tema 

central da pesquisa e dados sobre a geologia regional e local, além da elaboração de mapas 

preliminares, seguido da fase de Campo que será realizada para o mapeamento geológico e coleta 

de amostras na região da Praia de Barra do Cunhaú. Por fim, a última fase, o Pós-campo, será 

caracterizada pelo estudo e análise das amostras coletadas e confecção de mapas detalhados da área, 

além de estabelecer o banco de dados do projeto. Será realizada a catalogação e descrição 

1132 



IFRN | Campus Mossoró 

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

petrográfica das amostras obtidas em campo, onde a caracterização mineralógica das amostras será 

obtida com o auxílio do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), que possui acoplado um 

Espectrômetro de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS) para a análise geoquímica das amostras. 

Figura 3: Organograma de metas. 

Fonte: Autoria própria. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Busca-se com essa pesquisa uma melhor caracterização dos sedimentos das regiões costeiras 

do Estado, além de um estudo mais detalhado sobre qual tipo de minerais pesados contém nos 

sedimentos, traçando assim a importância desse tipo estudo para o entendimento da geodinâmica 

costeira e dos minerais pesados para a geologia econômica e divulgando mais conhecimento acerca 

desses importantes minerais ao público interessado. 

Recentemente foram feitas análises no FRX (Espectrofotômetro de fluorescência de Raios- 

X), e a partir dos resultados tabelas (Figura 4) e gráficos (Figura 5) foram confeccionados. 

Figura 4: Planilha com os dados, em porcentagem, de elementos nas amostras coletadas. 
 

Fonte: Autoria própria. 
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Figura 5: Conjunto de gráficos destacando as proporções dos elementos em determinadas amostras. 

Fonte: Autoria própria 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O projeto apresentado encontra-se atualmente em fase de desenvolvimento. Foram 

realizados os estudos didáticos da etapa de pré-campo e as coletas de amostras da etapa de 

campo, restando as análises químicas que correspondem a etapa de pós-campo. Após as 

análises que serão obtidas, o projeto será publicado em uma revista na área das geociências, 

visando esclarecer não só para a comunidade científica como também para a comunidade 

local da área de estudos os possíveis potenciais econômicos que a região possui e 

esclarecendo assim o contexto geológico inserido no local de estudo. 
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O USO DO GEOPROCESSAMENTO E

AEROGAMAESPECTROMETRIA PARA IDENTIFICAR ZONAS

HOMÓLOGAS EM EQUADOR-RN

Jailza dos Anjos Souza1; Jairo Rodrigues de Souza2

1,2 IFRN – Campus Natal-Central

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra.

RESUMO

O trabalho de identificação de zonas homólogas no município de Equador-RN por meio do

uso do geoprocessamento e da aerogamaespectrometria envolveu conhecimentos de Geologia

e do geoprocessamento. Objetivou identificar Zonas homólogas, para distinguir contatos

litológicos, estruturas geológicas e criação do banco de dados. A metodologia efetivada em

três etapas: pré-laboratorial, laboratorial e pós-laboratorial. Resultou na identificação de 4

zonas homólogas distintas em mapa de escala 1:80.000.

PALAVRAS-CHAVE: Aerogamaespectrometria. Geoprocessamento. Mapeamento

Geológico. Prospecção Mineral. Zonas Homólogas.

ABSTRACT

The work of identifying homologous zones in the municipality of Ecuador-RN through the

use of geoprocessing and aerogamaespectrometry involved knowledge of geology and

geoprocessing. It aimed to identify homologous zones, to distinguish lithological contacts,

geological structures and creation of the database. The methodology was carried out in three

stages: pre-laboratory, laboratory and post-laboratory. It resulted in the identification of 4

distinct homologous zones in 1:80,000 scale map.

KEYWORDS: Aerogamaespectrometria. Geoprocessing. Geological Mapping. Mineral

Prospecting. Homologous areas
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1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho aborda à aplicação do geoprocessamento aliado à

aerogamaespectrometria para identificar zonas homólogas na porção sudoeste do município

de Equador/RN. Dessa forma, foram utilizados conhecimentos referentes a Geologia Geral,

Petrografia, Geoprocessamento, Prospecção Mineral e Geologia Econômica/Estrutural. O

objetivo de identificar/delimitar zonas homólogas assimilou e percebeu possíveis litologias,

como também os contatos litológicos/estruturas geológicas e a criação do banco de dados

geradores de mapa geológico atualizado com base em mapas preexistente.

Para determinar zonas homólogas as etapas de trabalho inicialmente é o mapeamento

geológico, com o auxílio de métodos de geoprocessamento e areogamaespectrometria.

Ferramenta de suma relevância, cujo princípio de observar, descrever e interpretar favorece a

formulação de hipótese diagnostica sobre a superfície/subsuperfície de uma determinada área.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

O mapeamento geológico constitui riqueza de conhecimentos, proporcionador de

experiências em atividades de prospecção mineral para o técnico de Geologia na ótica de

(CARNEIRO et al., 1993, p. 3). Logo, o emprego do satélite Sentinel 2 para confeccionar o

mapa de delimitação de zonas homólogas da área de estudo, propiciou através da observação

espacial a geração do produto anteriormente citado. Com resolução espacial de 15 (quinze)

metros, e alta capacidade de revisita de 5 (cinco) dias, conforme o EngeSat-Soluções em

imagens de satélite e geoprocessamento, 2019. A obtenção de dados espaciais tratados em

âmbito do ArcGis versão 10.5 foi auxiliado pela Geofísica através dos produtos radiômetros:

potássio, tório, urânio. Diante disso constitui as zonas homólogas, denominação estabelecida

para coisas difrentes, em relação a sólidos, cores, peso, altura, ou seja, algo difrenciado.

3 METODOLOGIA

Com metodologia em três etapas: pré-laboratorial, laboratorial e pós-laboratorial.

Inicialmente foi realizado revisões e levantamentos bibliográficos. Em seguida baseou-se na

confecção de mapas com uso do software ArcGis versão 10.5, imagem multiespectral do
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sensor Sentinel 2, imagens de aerogamaespectrometria do tipo Potássio, Tório, Urânio,

Ternário e Sinal Analítico, e arquivos vetoriais disponibilizados pelo o Serviço Geológico

Brasileiro. Por fim, a última etapa correspondeu a integração e interpretação dos dados/adição

de informações.

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES

A identificação das anomalias das razões/teores dos radioelementos: potássio(K),

tório (Th) e urânio (U) Figura 1, presentes na área de estudo. As linhas vermelhas

indicam os lineamentos magnéticos, enquanto as pretas correspondem as falhas

presentes.

A figura 1 (A) revelou concentração de K abundante em direção N-NW. Com

presença de falhas, em concentração de K baixa. Por essa perspectiva a principal

ocorrência de K em associações minerais se dá nos feldspatos potássicos.

Figura 1: Elementos radiométrico.

O tório apesentou altas concentrações nas porções NW e SE, onde ocorre

lineamentos com direção predominante NE-SW, associados a um conjunto de falhas dos

teores mais baixos para mais altos, figura 1 (B).

Quanto ao urânio possui alta concentração em NW-centro. Com relação ao tório

há ocorrência conjunta as falhas figura 1 (C). Percebeu-se uma correlação entre Th/U

comumente encontrados em minerais acessórios, em rochas ígneas/metamórficas

quartzo-feldspáticas.

A B C
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O mapa magnético figura 2 (A), mostrou concentração exatamente na porção

NW-SW, onde a concentração de K, Th e U resultou altos teores. Dessa forma, nesse

segmento existe uma litologia de alto grau de magnetismo e concentrações de

radioelementos.

Os dados auxiliado pelo sinal analítico, originou mapa ternário figura 2 (B) cujo

resultado adicionado possibilitou identificar as zonas com o entendimento dos mapas

anteriores e a integração desses, levou a identificação das zonas e tornou possível a

distinção que originou o mapa aerogamaespectomêtrico/estrutural figura 2 (C). A área

em sua integralidade está com lineamentos nas direções NE-SW, exatamente seguindo a

Zona de Cisalhamento da Faixa Seridó, existente no município, com exceção da porção

W, cortado por uma falha que provavelmente sob temperatura e pressão dobrou e seguiu

a direção desta.

Figura 2: Informações obtidas.

A figura 3 (A), agrupadas em 4 zonas: A, B, C e D, mostrou a identificação de

falhas perpendiculares entre as zonas, deslocamento dos blocos e os contatos entre essas.

Sendo a Zona A localizada na seção S, aspecto de intrusão, teores baixos dos

radioelementos. A Zona B parte da seção NE - centro e encerra em NW, onde os teores

são médios. A Zona C abundante, situa-se entre o N com direção ao centro, teores

variando baixo-médio, e Zona D corresponde, altos teores em NW e SE-S.

A comparação entre esse presente trabalho e o mapa geológico elaborado por

(BELTRÃO et al, 2005, p.11), figura 3 (B), evidencia significativa diferença de

detalhamento.
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Figura 3: Comparação dos resultados.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com os dados obtidos foi possível identificar/delimitar 4 zonas homólogas.

Diante que os dados de aerogamaespectrométria mostraram boa correlação e

normalmente apresentam pouca interferência de cobertura vegetal e solos autóctones e

pelo razoável grau de detalhamento, utilizou-se esse critério para delinear os contatos,

lineamentos e falhas. Cabe salientar que os resultados permitiram a validação em

relação a possível depósitos minerais e litologias, diante saber as rochas existentes e

indicadores de recursos. Onde futuramente conceberá a análise em campo.
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MAPEAMENTO DE ZONAS CONTAMINADAS POR METAIS PESADOS 

NO LITORAL DE NATAL-RN 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O lançamento de águas residuárias sem tratamento pode ser considerado como um provável 

responsável pela presença de espécies metálicas nas praias, implicando em motivo de 

preocupação, devido aos efeitos nocivos destes elementos à saúde humana. O litoral natalense 

é marcado por inúmeras observações de escoamento clandestino de esgotos domésticos e 

industriais além de parte do litoral sofrer influência do deságue do rio Potengi, o qual se 

encontra bastante poluído. Então, esse projeto de pesquisa visa mapear as regiões contaminadas 

por metais pesados ao longo do litoral do município de Natal-RN, por meio de ensaios químicos 

dos solos coletados na praia por meio de EDX. Depois, com ferramentas de geoprocessamento, 

criar-se-ão mapas temáticos indicando as regiões contaminadas. Para tanto, serão recolhidas 

amostras de sedimentos de praia ao longo do litoral, os quais serão tratados por bateamento, 

peneiramento e, por último, serão analisadas via EDX para saber o nível de concentração de 

metais pesados. Posteriormente, serão feitos mapas temáticos para especializar as ocorrências 

de metais pesados, a fim de estimular medidas públicas de melhorias ambientais. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Concentração; Metais pesados; Região contaminada; Saúde pública. 

 

ABSTRACT 

The release of wastewater without treatment can be considered as a probable responsible for 

the presence of metal species on the beaches, implying a cause for concern, due to the harmful 

effects of these elements on human health. The natal littoral is marked by numerous 

observations of clandestine drainage of domestic and industrial sewage, besides part of the coast 

being influenced by the disruption of the Potengi river, which is very polluted. So, this research 

project aims to map the regions contaminated by heavy metals along the coast of the 
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municipality of Natal-RN, by means of chemical tests of the soils collected on the beach through 

EDX. Then, with geoprocessing tools, thematic maps will be created indicating the 

contaminated regions. To do so, samples of beach sediments along the coast will be collected, 

which will be treated by hitting, sieving and, finally, will be analyzed via EDX to know the 

concentration level of heavy metals. Subsequently, thematic maps will be made to spatialize 

the occurrences of heavy metals in order to stimulate public measures of environmental 

improvements. 

 

KEYWORDS: Concentration; Heavy metals; Contaminated region; Public health. 

 

 

1 INTRODUÇÃO  

Dentre os sistemas costeiros, as praias se destacam por exercer uma forte atuação à 

ocupação humana devido às suas características favoráveis ao desenvolvimento de diversas 

atividades de interesses econômico e social. Apesar de sua importância como recurso natural, 

essas regiões têm sido alvo de atuação antrópica, que em sua maioria, não contemplam ações 

que visem manter a sustentabilidade do seu potencial ecológico e social (ARAÚJO, 2017). 

A poluição de praias por lixo proveniente de diversas fontes acarreta inúmeros riscos 

potenciais para usuários e biota marinha e resulta em desvalorização ecológica, social, estética 

e econômica dos recursos disponíveis (COE; ROGERS, 2000). Praias urbanas normalmente 

atraem muitos usuários (SILVA et al.,2008). Dependendo das condições climáticas locais, as 

praias podem ser usadas por longos períodos do ano; esta condição é marcante no Nordeste do 

Brasil. As praias centrais de Natal apresentam alto nível de utilização tanto por usuários locais 

como por turistas, praticamente durante o ano todo, e elevada atividade comercial, fato que 

potencializa a geração de lixo. Ligar o lixo presente nas praias à suas fontes mais prováveis é o 

ponto chave para efetuar o seu controle (COE; ROGERS, 2000) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Segundo Alloway (1990) apud Accioly & Siqueira (2000), a classificação para metais 

pesados é baseada na densidade atômica, que deve ser maior que 6 g cm−³ e número atômico 

>20, e engloba metais, semimetais e não-metais, inclusive alguns elementos essenciais para o 

desenvolvimento dos seres vivos como Cu, Zn, Fe e Co. Entretanto, metais pesados encontrados 

em concentrações que causam danos à saúde humana são considerados contaminantes 

inorgânicos, sendo as formas mais tóxicas encontradas em estado de oxidação, como Cd2+, 

Pb2+,Hg2+, Ag+ e As3+, que reagem com as biomoléculas do corpo para formar compostos 

biotóxicos extremamente estáveis (HASHIM et al, 2011). 

A exposição humana aos metais tóxicos pelo meio ambiente tem aumentado muito 

durante os últimos 50 anos. O excesso de metais como mercúrio, chumbo, cádmio, alumínio, 

arsênio entre outros, que vão se acumulando no organismo por exposição crônica aos mesmos, 

podem causar uma enorme variedade de sintomas, podendo ter uma influência direta em 

alterações do comportamento por diminuição das funções cerebrais (MEIRELLES, 2004). 

3 METODOLOGIA  

A atividade de pesquisa será desenvolvida ao longo do litoral natalense, começando 

desde a praia de Ponta Negra e se estendendo até a praia da Redinha. Ao todo, corresponde a 

uma faixa de aproximadamente 17 quilômetros. 

A pesquisa será dividida em três etapas: pré-campo, campo e pós-campo. A etapa pré-

campo será composta por pesquisa bibliográfica, aquisição dos materiais para retirar e alocar 

as amostras e delimitação dos pontos onde serão amostrados. 

A etapa de campo será composta por campanhas de recolhimento das amostras em locais 

específicos e as acondicionando em recipientes específicos. Essas campanhas serão realizadas 

nos meses de junho/agosto e outubro/novembro, alcançando as estações chuvosa e estiagem, 

respectivamente. As amostras serão recolhidas em locais estratégicos, principalmente, 

próximos de locais de lançamento de esgotos clandestinos e de aglomerações urbanas. As 
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amostras, cerca de 1 quilo de sedimento, serão coletadas com o auxílio de um trado mecânico 

num espaçamento de 100 metros. 

Já a etapa pós-campo será composta por ensaios laboratoriais de bateamento, secagem 

em estufa por 24 horas e espectrometria de raio X por dispersão em energia (EDX-720). As 17 

amostras serão bateadas, a fim de obter concentrados ricos em metais pesados nos sedimentos. 

Do material adquirido após o bateamento, uma quantidade será colocada em estufa à 100ºC por 

um período de 24 horas. Após serem pesados na balança de precisão, os concentrados das 

amostras serão encaminhados para análise quantitativa de espectroscopia de raios X por 

dispersão em energia (EDX-720) em virtude de examinar os óxidos: FE2O3, TiO2, ZrO2, MnO, 

SO3, Cr2O3, K2O, ZnO, CuO, etc. Essa análise será feita no Laboratório de Análises Químicas 

da DIAREN-IFRN. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Quando se parte do pressuposto que a proteção do solo deve ser realizada de maneira 

preventiva, a fim de garantir a manutenção da sua funcionalidade, compreende-se que conhecer 

os teores totais de metais pesados no solo é essencial para determinar um diagnóstico de 

qualidade ambiental ou para definir estratégias de remediação quando necessário. Afinal, 

metais pesados encontrados em concentrações que causam risco à saúde humana são 

considerados contaminantes inorgânicos e o homem pode ser contaminado de maneira direta 

ao ingerir partículas de solo, ou indiretamente pelas plantas que absorvem os contaminantes 

(ACCIOLY; SIQUEIRA, 2000). 

Assim, a proposta deste trabalho é se constituir num instrumento confirmativo da 

presença ou ausência das espécies metálicas Ba, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Sn e Zn no litoral da cidade 

de Natal-RN, pois é um local muito frequentado por turistas e nativos natalenses. Com base nos 

resultados, serão avaliados os níveis de concentração de metal nos sedimentos coletados, uma 

vez que há poucos estudos referentes à presença de metais pesados. 

Já o estudo em áreas de lazer foi pensado porque esses ambientes urbanos são locais 

sujeitos a significativos níveis de contaminação e de maior exposição de metais à população, 
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uma vez que há o contato com o solo contaminado (SILVA, 2014). Além disso, favorecerá na 

promoção de debates sobre concentração de metais pesados em Natal, podendo auxiliar na 

tomada de decisões sobre a gestão ambiental da área de estudo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O lançamento de águas residuárias sem tratamento pode ser considerado como um 

provável responsável pela presença de espécies metálicas nas praias, implicando em motivo de 

preocupação, devido aos efeitos nocivos destes elementos à saúde humana (MELO, 2004). 

Segundo Machado (2002), os metais pesados estão dentre as várias substâncias que 

podem provocar problemas de intoxicação humana pela ingestão de alimentos contaminados. 

Os contaminantes metálicos contidos em certos alimentos, principalmente em pescados, estão 

muitas vezes, diretamente relacionados com a descarga de afluentes industriais nos rios, lagos 

e oceanos. 

Assim, o conhecimento dos efeitos tóxicos causados à biota e, principalmente, às 

populações humanas pela presença de agentes químicos no meio ambiente, têm despertado a 

atenção das autoridades ambientais para o controle e monitoramento de poluentes, assim como 

a avaliação do perigo potencial às populações humanas (MELO, 2004). 
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A IMPORTÂNCIA E DESCOBERTA DO PRÉ SAL NO BRASIL 

IFRN – Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA:  Ciências exatas e da terra  

RESUMO 

A descoberta das jazidas do pré-sal no Brasil representou um marco no setor de petróleo e gás 

tanto para o Brasil, quanto a nível mundial. A “área do pré-sal”, delimitada por um polígono, o 

qual inclui não apenas oportunidades do pré-sal (região litorânea entre os estados de Santa 

Catarina e o Espírito Santo), mas também do pós-sal das bacias de Campos e Santos. Neste 

contexto, com o setor aquecido no Sudeste, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

(UFRN), em parceria com o Instituto Federal do RN (IFRN) CNAT entendem que as 

concepções tecnológicas e outros aspectos do pré-sal são primordiais para incrementar a 

formação de profissionais de Petróleo e gás no estado do RN e do Brasil; tendo realizado um 

estudo sobre a prospecção, geologia e novas tecnologias criadas aplicadas a águas 

ultraprofundas e à produção deste importante reservatório. Um protótipo- maquete 

litoestratigráfico foi concebido para melhoria de didática nas aulas de Geologia do petróleo, 

Avaliação de formação e reservatórios e outras disciplinas, sendo um trabalho com 

conhecimentos bastantes satisfatórios, do ponto de vista industrial, acadêmico, sendo bastante 

pertinente ao momento econômico atual no setor. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pré-Sal. Descoberta. Petróleo. Reservatório. 
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ABSTRACT 

The discovery of pre-salt deposits in Brazil represented a milestone in the oil and gas sector for 

both Brazil and worldwide. The “pre-salt area”, delimited by a polygon, which includes not 

only pre-salt opportunities (coastal region between the states of Santa Catarina and Espírito 

Santo), but also the post-salt of the Campos and Santos. In this context, with the heated sector 

in the Southeast, the Federal University of Rio Grande do Norte (UFRN), in partnership with 

the Federal Institute of RN (IFRN) CNAT, understands that technological concepts and other 

aspects of pre-salt are essential to increase the training of oil and gas professionals in the state 

of RN and Brazil; having done a study on the prospecting, geology and new technologies 

created applied to ultra-deep waters and the production of this important reservoir. A 

lithostratigraphic prototype model was conceived to improve didactics in the classes of 

Petroleum Geology, Formation and Reservoir Evaluation and other disciplines, being a work 

with very satisfactory knowledge, from the industrial and academic point of view, being quite 

pertinent to the current economic moment. in the sector. 

KEYWORDS: Pre-salt. Discovery. Petroleum. Reservoir. 

1 INTRODUÇÃO  

O pré-sal é uma área de reservas petrolíferas marinhas, descobertas em 2006 pela 

PETROBRAS, abaixo de uma profunda camada de sal, cerca de 7000m abaixo do nível 

do mar, localizada nas Bacias de Santos, Rio de Janeiro, Campos e Espírito Santo, a 

descoberta foi um marco muito importante no setor do petróleo e gas a nível mundial. 

configurando assim uma província com uma grande quantidade de óleos leves de 

excelente qualidade e elevado valor comercial (PETROBRAS, 2018). Nos primeiros anos 

que se seguiram à publicação da Lei do Petróleo, foram realizadas centenas de milhares 

de quilômetros lineares de sísmica 2D marítima na modalidade não-exclusiva, em 

praticamente toda a costa brasileira, através das Empresas de Aquisição de Dados (EADs) 

credenciadas pela ANP. Especialmente na região que, anos mais tarde, passou a ser 

conhecida como “Cluster do pré-sal”. 

Neste contexto, com o setor aquecido no sudeste, a Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN), em parceria com o Instituto Federal do RN (IFRN) CNAT 

entendem que as concepções tecnológicas e outros aspectos do pré-sal são primordiais 

para incrementar a formação de profissionais de Petróleo e gás, e, que o levantamento 
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histórico (tecnológico, social, econômico) deste importante reservatório seja realizado 

continuamente pelas instituições acadêmicas formadoras para o setor, sobretudo (UF’S e 

IF’s); as instituições seguem com a visão de implementação de estudos destes e de outros 

conhecimentos técnicos na área de petróleo, já que há um visível avanço da exploração 

offshore no Brasil, em águas ultraprofundas, com novas tecnologias utilizadas pela 

exploração do pré-sal, significando grande importância para o país e trazendo visibilidade 

do mundo, principalmente de países produtores, importadores e exportadores do petróleo 

e suas tecnologias. O trabalho mostra importância no que diz respeito aos recursos 

didáticos, ampliando ainda as possibilidades de conhecimento científico nas áreas das 

engenharias (química, mecânica, ambiental, produção e do petróleo, geologia). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A Megassequência Continental foi formada no andar Valangiano, cerca de 139 

milhões de anos atrás. No início do processo de rifteamento, que gerou essa 

megassequência, houve subsidência tectônica e abatimento de blocos cristalinos, 

gerando grábens e grandes depressões no território, principalmente no Espírito Santo, 

onde foi formada a Depressão Afro-Brasileira (PONTE et al., 1971) 

A lei também prevê a possibilidade de contratação direta da Petrobrás nos casos de 

interesse estratégico nacional (Coutinho, 2018). 

Segundo Coutinho, 2018, já nas décadas de 70 e 80, estudos na Bacia de Campos (águas 

mais rasas) foram os precursores (menos significativos) desta nova descoberta. O 

desenvolvimento da produção offshore permitiu inúmeras descobertas em águas rasas 

(consideradas aquelas com lâminas d’água inferiores a 400 m). A segunda fase, em 

águas profundas, corresponde aos campos gigantes de Albacora, em 1984 e de Marlim, 

1985, com lâminas d’água superiores a 400 m. As atividades subsequentes de 

exploração na Bacia de Campos colocam o Brasil como dominante daexploração de 

águas profundas e ultraprofundas (lâminas d’água superiores a 1.000 m), como 

Albacora Leste (1986), Marlim Leste (1987) e Marlim Sul (1987) (PETROBRAS 

2018). 

3 METODOLOGIA  

A metodologia do trabalho consistiu na atualização dos dados referente ao 

histórico do descobrimento à exploração do reservatório, geologia e produção, através de 

artigos (jornais, revistas, boletins ANP, dados PETROBRAS); dissertações e teses 

também foram consultadas para embasamento do trabalho. Após essa etapa, para fins 

didáticos e representativos, uma maquete do reservatório foi realizada no laboratório de 

pesquisa da Diretoria de Recursos Naturais (DIAREN) (Figura 01), Esta, além de 

apresentar melhor o objeto deste estudo, também auxiliará nas disciplinas de Geologia do 

petróleo e Avaliação de formação e reservatórios. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Baseado nas informações recolhidas a respeito da gênese das bacias marginais do 

leste do Brasil, bem como das bacias sedimentares de Campos e Santos, nas quais estão 

os maiores campos de exploração em atividade, foi realizado um trabalho de produção de 

um protótipo expositivo de baixo custo (figura 01) que descreve e remonta de forma 

simples a litoestratigrafia geral das Bacias do Pré-Sal, baseando-se nas pesquisas 

bibliográficas descritivas que foram realizadas. No perfil simulado as camadas aparecem 

na sequência (Figura 01): 1 - Embasamento cristalino, a base da coluna, originada ainda 

no supercontinente Pangea, representado por uma camada de recortes de granito;2 - 

Derrames de basalto, representados por uma camada de pó de café;3 - Primeira camada 

de folhelhos compostos por sedimentos siliciclásticos e matéria orgânica, representados 

por argila escura; 4-Camada de hidrocarbonetos do Pré-Sal, representada por carvão 

ativado; 5- Evaporitos, representados por goma de mandioca;6 - Dolomito, representado 

por farinha e canela em pó; 7- Calcilutito, representado por areia de campo de dunas;8- 

Camada de hidrocarbonetos do pós sal, representada por uma mistura de carvão ativado 

e pó de café; 9 - Segunda camada de folhelhos compostos por sedimentos siliciclásticos 

e matéria orgânica, representados por argila escura;10 - Siliciclásticos, areias e turbiditos, 

representados por uma mistura de areia de praia. 

Figura 01 – Protótipo de representação das camadas geológicas do pré-sal. 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Pré-sal é para o Brasil, atualmente, a grande vertente de empregabilidade da 

indústria petrolífera; apesar das suas questões polêmicas, como as políticas, e dos 

obstáculos a que já estão sendo vencidos para a exploração (equipamentos capazes de 

suportar alta pressão e temperatura, além de conseguir perfurar a grande camada de sal),as 

tecnologias criadas e aplicadas tem-se mostrado produtivas, principalmente no que diz 

respeito aos estudos da PETROBRAS. É importantíssimo que a indústria as instituições 

1150 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

acadêmicas e os cursos federais continuem acompanhando e multiplicando saberes sobre 

este reservatório para formação de mão de obra especializada no setor, que hoje se 

apresenta tão promissor na empregabilidade brasileira. 
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IDENTIFICAÇÃO E MITIGAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS PELA 

MINERAÇÃO NO RIO GRANDE DO NORTE 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A mineração potiguar tem tradição na produção de recursos minerais, mas sabe-se que a 

indústria mineira é naturalmente produtora de impactos ambientais. Entendendo isso, a proposta 

para investigação ambiental dessas áreas degradadas pela mineração vem como uma 

preocupação recorrente, tendo em vista que existem poucos trabalhos nessa sistemática no 

estado do Rio Grande do Norte. Este projeto vem com o intuito de identificar, monitorar e 

propor soluções ambientais para áreas degradadas pela mineração no estado do RN, de modo a 

identificar e monitorar por metodologias de Sensoriamento Remoto e avaliar o impacto 

ambiental por métodos de mensuração e qualificação. Os resultados parciais apontam as 

principais áreas autorizadas para exploração nas microrregiões do Seridó e do Médio Oeste 

potiguar. Espera-se encontrar dentro dos polígonos, após as fases de geoprocessamento, numa 

evolução temporal as maiores modificações das condições naturais da cobertura do terreno, a 

fim de delimitar áreas para proposições de mitigações in situ. Este trabalho possibilitará delinear 

o panorama ambiental da exploração mineral no estado do Rio Grande do Norte.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Mineração. Degradação. Sensoriamento. Monitoramento. Mitigação. 

 

ABSTRACT 

Potiguar mining has tradition in mineral resources production, but knows that mining industry 

is naturally producer of environmental impacts. Understanding this, the propose to 

environmental investigation of degraded areas by mining comes as current preoccupation, seen 

that there are low numbers of papers in this systematic in Rio Grande do Norte State. This 
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project aims to identify, monitor and propose environmental solutions to mining degraded areas 

in RN state, in order to identify and monitor by Remote Sensing methods and evaluate the 

environmental impact by qualification and measure methods. The partial results indicate major 

authorized areas to mining in Seridó and Médio Oeste potiguar microregions. It is expected to 

find within polygons, after geoprocessing phases, in temporal evolution largest modifications 

of ground cover natural conditions, in order to delimit areas for propositions of in situ 

mitigations. This work will make it possible to delineate environmental panorama of mineral 

exploration in Rio Grande do Norte state.  

 

KEYWORDS: Mining. Degradation. Sensing. Monitoring. Mitigation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista, a tradição da mineração no RN, e que principalmente as explorações à 

céu aberto resultam em impactos ambientais mais expressivos visualmente somado aos poucos 

estudos acadêmicos sobre os impactos ambientais na indústria mineral potiguar, e ainda da 

recorrência de eventos nacionalmente relacionados com a mineração e da necessidade de 

promover sustentabilidade nesse meio, é elaborada esta proposta de estudos para redução de 

impactos e promoção da sustentabilidade nas atividades mineradoras no estado. Então, objetiva-

se aqui identificar, numa escala regional, áreas degradadas pela atividade de mineração no Rio 

Grande do Norte com maiores magnitudes de impacto e propor medidas mitigadoras para cada 

realidade socioambiental. 

Os maiores desafios do projeto observados até as metas desenvolvidas estão atrelados a:  

obtenção de imagens de satélite com qualidade de cobertura de terreno nos intervalos temporais, 

controle do volume de dados das modificações de unidades de paisagem e definição de áreas 

não recuperadas ambientalmente e mais degradadas. No desenvolver do projeto espera-se 

encontrar as soluções para os desafios e obter as áreas para os trabalhos de mitigação ambiental. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A importância de ter o entendimento de conceitos essenciais para aplicação de técnicas 

e reconhecimento de problemas ambientais causados pela mineração está principalmente em 

conectar com uma visão holística as distintas partes interessadas envolvidas pela atividade. 

Portanto, aqui são definidos conceitos associados à sustentabilidade, técnicas produtivas 

sustentáveis, monitoramento e recuperação de áreas degradadas. 

O desenvolvimento sustentável é definido com a exploração do recurso, direção de 

investimentos, orientação do desenvolvimento tecnológico e mudanças institucionais todos em 

harmonia e melhoramento ambos atuais e futuros potenciais para suprir as necessidades da 

humanidade (WCED, 1987). Sabendo disso, estratégias preventivas de reduzir poluição e 

rejeitos e melhorativas de promover a eficiência dos usos dos recursos vem como alternativa de 

promover a sustentabilidade, a Produção mais Limpa (P+L) é uma dessas estratégias (BAI et 

al., 2019).  

O monitoramento do meio ambiente associado as atividades de mineração é exatamente 

o processo contínuo de avaliar os meios físicos, bióticos e entrópicos dos locais que podem ser 

afetados pela degradação, de modo a obter uma avaliação dos efeitos de medidas mitigadoras 

relativas aos impactos ambientais, permitindo eleger práticas de reabilitação do ambiente 

(REIS, 2006).  

3 METODOLOGIA 

O projeto pode ser dividido em duas grandes fases metodológicas, em que a primeira 

consiste na aplicação de técnicas de sensoriamento remoto aliadas as de geoprocessamento para 

extrair informações acerca da evolução do cenário ambiental das áreas mineradas. Enquanto 

que a segunda parte consiste em um conjunto de passos que remete à avaliação dos impactos 

ambientais e proposições de soluções de remediação ambiental, utilizando-se do framework de 

Forças Motrizes-Pressão-Estado-Impacto-Resposta (Driving forces-Pressures-State-Response, 

DPSIR). 
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 Para a primeira parte, fase em andamento, foram obtidas cenas de imagens dos sensores 

LANDSAT MSS, TM, ETM+ e OLI, de modo a executar uma análise temporal da degradação 

nos polígonos autorizados para lavra, adquiridos na base de dados da Agência Nacional de 

Mineração. A partir daí, foram feitos procedimentos nos softwares ER Mapper 7.0 e Arc Map 

10.5, cujo quais podem ser sumarizados na Figura 1.  

 

Figura 1. Fluxo metodológico para identificação de área degradadas pela mineração no 

estado do Rio Grande do Norte 

 

Tendo em mãos os dados relativos a perdas e ganhos de unidades de paisagem, pode-se 

escolher áreas, por meio do DPSIR, para as visitas de campo e proposição de medidas 

mitigadores após avaliação de impactos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No processamento inicial obteve-se as unidades de paisagem dos polígonos das regiões 

com maior concentração de processos minerários, Seridó e Médio Oeste potiguar. Desde então, 

viu-se a necessidade de uniformizar a composição de bandas e a calibração de cores, e de 

aumentar o número de classes na classificação não-supervisionada para propulsionar a precisão 

nos dados de perdas e ganhos de vegetação, corpos hídricos e outras unidades. A Figura 2 
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mostra um exemplo de evolução temporal, 1984-2018, da cobertura terrestre em áreas 

mineradas de scheelita, que foram iniciadas nos anos de 1940. 

Figura 2. Progressão temporal de áreas mineradas de scheelita em Currais Novos 

 

Fazendo um refino dos procedimentos e dando continuidade as metas de identificar os 

impactos ambientais por meio das técnicas aplicadas, espera-se selecionar as áreas de maior 

degradação, para assim, em atividades de campo buscar alternativas de remediação ambiental. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esta produção é singular no sentido de mapear regionalmente as áreas mineiras no 

estado do RN com os maiores impactos ambientais, tem-se expectativa de apresentar as 

ferramentas e os resultados como meio de mecanismo de monitoramento e denuncia para órgãos 

governamentais, gestores ambientais e as próprias mineradoras, de modo a instigar as entidades 

a produzirem soluções sustentáveis na cadeia produtiva mineral. 
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MAPEAMENTO DE ZONAS DESMATADAS PROVOCADAS PELA LAVRA 

DE AGREGADOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA IMPLANTAÇÃO DE 

PARQUES EÓLICOS: REGIÃO DO MATO GRANDE, RN 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

Com o grande crescimento da instalação de parques eólicos na região do Mato Grande/RN, e, por 

consequência, das atividades de mineração para a extração de agregados da construção civil, a fim de 

suprir as suas necessidades, o risco de existir áreas degradadas nesses arredores é alto e provável, 

além de preocupante, tendo em vista os problemas ambientais os quais podem ocasionar-se por tais 

condições. Dessa forma, esse projeto de pesquisa pretende mapear as regiões de desmatamentos 

provocadas pela lavra de agregados de construção civil durante as implantações de parques eólicos 

na respectiva região por meio de técnicas de processamento digital das imagens, empregando o índice 

de vegetação NDVI. 

PALAVRAS-CHAVE: Agregados de construção civil. Mato Grande. Parques eólicos. PDI. 

 

ABSTRACT 

With the large growth of the installation of wind farms in the region of Mato Grande / RN, and, 

consequently, of mining activities for the extraction of construction aggregates, in order to supply 

their needs, the risk of degraded areas in these areas. The surroundings are high and probable, as well 

as worrying in view of the environmental problems which may be caused by such conditions. Thus, 

this research project intends to map the deforestation regions caused by the construction of aggregates 

during the implementation of wind farms in the respective region through digital image processing 

techniques, using the NDVI vegetation index 

KEYWORDS: Building aggregates; Mato Grande; Wind farms; PDI 
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1 INTRODUÇÃO  

Com o grande desenvolvimento tecnológico, resultado das descobertas e evoluções 

científicas e do conhecimento humano, a necessidade de energia também aumentou, ou melhor, 

hoje, tornou-se algo imprescindível à sociedade. As energias renováveis, bem como a energia 

eólica, nasceram como uma alternativa sustentável para obter-se energia e suprir a demanda 

social e industrial. 

Assim, uma das regiões mais propícias e beneficiadas com as instalações de parques 

eólicos é a região do Mato Grande/RN, a qual concentra, aproximadamente, 60% dos parques 

eólicos nacionais (ANEEL, 2018). Consequentemente, houve aumento nas atividades de 

mineração de agregados de construção civil, mais precisamente areia e saibro, pois esses 

minérios têm que estar próximo dos canteiros de obras. 

Estima-se que por dia um parque eólico com 50 torres em construção consuma em média 

cerca de 200 a 100 caçambas de 20 m³ de saibro e areia, respectivamente (GOLDEMBERG, 

2013, pg. 7-20). Dessa forma, várias cavas de grande extensão superficial foram abertas, 

contribuindo para a degradação ambiental das espécies vegetais e animais nativas, 

principalmente aquelas que se encontram desativadas e abandonadas, necessitando 

urgentemente serem efetivados os planos de recuperação de áreas degradadas. 

Portanto, este trabalho tem como objetivo mapear áreas desmatadas provocadas pela 

lavra de agregados de construção civil na região do Mato Grande-RN por meio do 

processamento digital de imagens Sentinel-2 com a aplicação do NDVI e reclassificação para 

medir a intensidade do desmatamento nos municípios locais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para esse projeto, serão utilizadas as análises da vegetação e detecção de mudanças 

realizadas, com o intuito de avaliar os recursos naturais e monitorar a cobertura vegetal, a fim 

de observar a áreas degradadas e desmatadas pela mineração. 

De acordo com Ponzoni (2002, pg. 403-410), a “aparência” da cobertura vegetal em 

determinado produto de Sensoriamento Remoto é fruto de um processo complexo que envolve 
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muitos parâmetros e fatores ambientais. O que é efetivamente medido por um sensor 

remotamente situado.   

O NDVI (Indíce de Vegetação da Diferença Normalizada), que tem por finalidade 

mapear e detectar vegetações e atividades clorofilianas provenientes desses, utilizará a 

composição RGB 483 (falsa cor), onde são relacionadas as bandas 8 e 4, que são as bandas do 

infravermelho próximo e do vermelho, respectivamente. O NDVI é definido “como um índice 

de vegetação capaz de determinar a densidade de fitomassa foliar fotossinteticamente ativa por 

unidade de área” (MELO et al., 2011, pg. 520-53). Os valores mais altos desse índice se 

relacionam com coberturas vegetais mais densas e vigorosas, enquanto os menores valores se 

referem à vegetação alterada ou áreas desnudas. Rochas e solos sem vegetação apresentam 

valores próximos à zero, enquanto que a água apresenta valores negativos (HUETE, 1988). 

3 METODOLOGIA  

A fim de reunir os conhecimentos iniciais e pré-existentes, foi-se realizado 

Levantamentos Bibliográficos, além da geografia e condições econômicas da região. 

Buscou-se a realização de atividades utilizando-se das técnicas do geoprocessamento. 

Foram adquiridas imagens do satélite Sentinel-2, a qual será dada de forma gratuita, através site 

do Serviço Geológico Americano (USGS). 

Dentro dos objetivos, serão necessários os arquivos vetoriais em formato shp, que serão 

baixados diretamente no sistema de geoprocessamento, por meio do SIGMINE, que 

representam as áreas que foram requeridas na região do Mato Grande/RN. O IDEMA fornecerá 

as coordenadas geográficas das áreas que já foram licenciadas para a lavra dos recursos minerais 

serem efetivadas. 

Uma vez sabendo todas as regiões com atividades de mineração, as imagens serão 

tratadas com técnicas de processamento digital de imagens, envolvendo o índice de vegetação 

NDVI. Depois, pelo método de reclassificação do software ArcGIS 10.5, fornecerá o valor em 

m² e/ou hectares do desmatamento. 
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Por fim, todos esses dados serão mostrados através de mapas temáticos e divulgados à 

comunidade interessada, bem como auxiliar as estruturas governamentais a construir um Estado 

mais sustentável. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com o desenvolvimento do respectivo projeto, espera-se, dentre tudo aquilo realizado, 

a determinação, em m² ou hectares, do somatório de todas as áreas desmatadas para a 

implantação de parques eólicos em cada município da região do Mato Grande/RN, e, também, 

em qual município apresenta as maiores taxas de desmatamento, bem como taxar os demais 

municípios. Indo pela mesma linha, busca-se criar um bando de dados em ambiente GIS, 

visando um maior entendimento pela parte do público e uma maior dissipação do conhecimento. 

E, ao fim, procura-se elaborar mapas temáticos serem com a finalidade de serem 

repassados para as prefeituras locais para futuras tomadas de decisões e políticas públicas de 

redução das áreas desmatadas, como previsto pela Constituição Federal do Brasil de 1988, 

através do Art. 225. 

5           CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Através desse trabalho, espera-se trazer à tona a consciência ambiental por parte das 

atividades de mineração, bem como, reforçar a necessidade de fiscalização do estado do Rio 

Grande do Norte, e do Governo Federal. 

 Vale salientar a importância de ter-se a construção de uma cultura sustentável dentro da 

sociedade, algo que é direito universal do ser humano, como previsto pela Declaração das 

Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, qual foi assinada em 6 de junho de 1972, na 

Conferência de Estocolmo, um grande marco para a humanidade. 
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MINERAIS RADIOATIVOS DO PEGMATITO DOS QUINTOS, 

MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN 

 
 

RESUMO 
 

Os pegmatitos são rochas de gênese complexa, formada por elementos químicos raros, o que 

lhes garante uma considerável demanda pela presença de metais de uso industrial, gemas e 

minerais radioativos. Minerais acessórios na rocha tendem a agregar um teor radioativo à 

mesma, compreendendo elementos como o Urânio, que quando encontrado na natureza pode 

ser um possível constituinte dos minerais presentes em terrenos pré-cambrianos da Província 

Pegmatítica da Borborema. Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é a caracterização 

mineralógica das séries minerais portadoras de elementos radioativos, com recorte para as 

pilhas de rejeitos do Pegmatito do Alemão/Parelhas/RN. A pesquisa iniciou-se com o 

levantamento bibliográfico, seguido pelo levantamento cartográfico da região e visita a área 

para coleta de amostras. A primeira etapa das análises foi a quantificação das concentrações 

radioativas das amostras por intermédio de instrumentos detectores de espectrometria Gama. A 

próxima etapa do trabalho será a análise macroscópica com documentação digital, para, 

consecutivamente, executar análises mineralógicas, auxiliadas pela Difratometria de Raios-X 

(DRX), e químicas pelo uso do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV). Espera-se, assim, 

caracterizar mineralogicamente os minerais radioativos presentes na área de estudo. 
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Quintos. 
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ABSTRACT 
 

Pegmatites are rocks of complex genesis, formed by rare chemical elements, which 

assures them a considerable demand for the presence of metals of industrial use, gems and 

radioactive minerals. Minerals accessories in rocks tend to add a radioactive content to it, 

including elements such as uranium, which when found in nature may be a possible constituent 

of the minerals present in pre-Cambrian terrains of the Borborema Pegmatitic Province. In this 

sense, the objective of this research is the mineralogical characterization of the mineral series 

with radioactive elements, with a cutout for the waste piles of the Pegmatito do 

Alemão/Parelhas/RN. The research began with a bibliographical survey, followed by the 

cartographic survey of the region. Subsequently, a visit was made to the tailings with sample 

collection for analysis. The first step of the analysis was the quantification of the radioactive 

concentrations of the samples by means of Gamma spectrometry detectors. The next stage of 

the work will be the macroscopic analysis with digital documentation, to consecutively perform 

mineralogical analyzes, aided by X-ray Diffraction (XRD), and chemical analysis using the 

Scanning Electron Microscope (SEM). It is hoped, therefore, to characterize mineralogically 

the radioactive minerals present in the study area. 

 

 
KEYWORDS: Mineralogical Characterization. Radioactive minerals. Pegmatito dos Quintos. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Conforme apresentado por Silva (2009), a Província Borborema é constituída por 

terrenos gnáissicos-migmatíticos-graníticos, de idades arqueana a paleoproterozóica. Nela, 

existem centenas de pegmatitos mineralizados e produtores de minerais industriais e gemas 

raras, como as “Turmalinas Paraíba”, extraídas no Pegmatito dos Quintos, localizado na Serra 

das Queimadas, no município de Parelhas/RN. 

A apresentação zonada do pegmatito, como demonstra Shearer (1985), aponta para uma 

mineralogia acessória complexa, em que, no caso da área de estudos, se fazem presentes 

minerais portadores de elementos radioativos, sendo eles majoritariamente isótopos de Urânio. 

Com a extração das turmalinas da rocha, esses minerais foram destinados à pilha de rejeitos 

da mina, o que agregou altos 
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índices radioativos à mesma, o que pode ocasionar sérios problemas ambientais e aos seres 

vivos da região. 

Neste sentido, o objetivo desta pesquisa é caracterizar as séries minerais portadoras de 

elementos radioativos encontrados no Pegmatito dos Quintos, município de Parelhas/RN, no 

intuito de disponibilizar dados que auxiliem a tomada de medidas para a garantia de  segurança 

de moradores e trabalhadores do local, além de fornecer maior visibilidade a mineralogia 

presente nestes pegmatitos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O município de Parelhas/RN foi alvo de diversos estudos produzidos nas últimas 

décadas quando se trata de jazidas pegmatíticas de potencial gemológico. De acordo com Soares 

(2018), o pegmatito dos Quintos é um pegmatito complexo, zonado, com  ocorrência de 

elementos raros e em que houve exploração de Turmalinas Paraíba, utilizadas como gema. Essa 

mineralogia complexa também compreende minerais com índices radioativos tanto devido ao 

urânio disperso em suas malhas cristalinas, como pela presença de minerais primários e 

secundários de urânio. 

A rapidez da evolução tecnológica tende a exigir a exploração de elementos que supram 

essa demanda. O uso de elementos radioativos vem sendo cada vez mais requisitados para a 

medicina, indústria e agricultura. Portanto, se faz necessária uma análise mais aprofundada 

quando se refere à caracterização mineralógica e distribuição desses minerais. 

 
3 METODOLOGIA 

 
A pesquisa se configura como quantitativa, tendo como ferramentas de coleta de dados 

o levantamento bibliográfico, seguido pelo levantamento cartográfico da região por meio da 

compilação de um mapa geológico e de localização com uso do ArcGIS, com a delimitação  da 

área de estudo que compreende a mina e a pilha de rejeitos. 

A obtenção dos dados referentes à presença de radiação em amostras foi possível a partir 

de sua coleta em uma visita aos rejeitos da mina, localizada a 9km a sudoeste de Parelhas/RN. 

Como primeira etapa para sua análise, realizada no Laboratório de Caracterização (DIAREN-

IFRN), foi realizada a quantificação de suas concentrações radioativas por intermédio de 
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instrumentos detectores de espectrometria Gama, sendo eles o Cintilômetro RS-220 Super-

IDENT, cuja unidade de medidas é CPS, e o BR-9 Series Radiation Detector, que realiza a 

medição de quatro variedades de radiação: Radiação eletromagnética (Hz), Campo elétrico 

(v/m), Campo magnético (μT) e Densidade de potência (μw/cm²). 

A próxima etapa do trabalho será a análise macroscópica com documentação digital e 

execução de análises mineralógicas, auxiliadas pela Difratometria de Raios-X (DRX), e 

químicas pelo uso do Microscópio Eletrônico de Varredura (MEV), que possui acoplado um 

Espectômetro de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS). 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Os resultados iniciais foram a obtenção dos valores da espectometria gama, que realiza 

a captação dos níveis de radiação na rocha. O projeto de pesquisa almeja caracterizar os 

minerais coletados, em seus aspectos físicos e químicos. A medição dos índices radioativos foi 

realizada num total de 26 amostras, todas coletadas nos rejeitos do Pegmatito dos Quintos. 

Sendo o valor de referência (BKG) da área de estudo, conforme Moura (2013), entre 40 

e 50, toma-se como anômalos os valores obtidos nas amostras coletadas. Ainda, atentando ao 

maior valor registrado por Moura (2013), de 4000 CPS, nota-se as altas concentrações 

radioativas encontradas, evidenciadas na Tabela 1. 

Tabela 1- Concentrações radioativas das amostras coletadas no Pegmatito dos Quintos 

 
Valores das amostras em CPS 

Numeração das Amostras Valores em CPS 
1 10337 
2 8981 
3 3397 
4 3362 
5 2495 
6 1996 
7 1714 
8 1714 
9 1560 

10 1558 

Fonte: Autoria própria (2019) 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esta pesquisa encontra-se em andamento e os resultados iniciais apontam para altos 

índices de radiação encontrados a partir dos equipamentos de medição de espectrometria gama. 

Neste sentido, percebe-se a necessidade de expandir a pesquisa para o conhecimento da 

mineralogia das amostras coletadas. 
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TECNOLOGIAS E LUDICIDADE APLICADAS AO ENSINO DE 

GEOCIÊNCIAS: ESTUDO DE CASO NO MUSEU DE MINÉRIOS DO 
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RESUMO 
 

A forma mais usual de se trabalhar os conteúdos de geociências nos museus é através de 

guiamentos, que exibem os bens minerais de forma didática. Contudo, vivemos em tempos de 

constante mudanças incluindo a inserção de novas tecnologias em todos os aspectos de nossas 

vidas e, consequentemente na educação, as novas tecnologias têm contribuído fortemente como 

um aliado no acesso ao conhecimento. Sendo assim, os museus tendem a acompanhar essa 

tendência. Portanto, o objetivo desta pesquisa é a elaboração e aplicação de jogos, entre outras 

atividades, fazendo uso das novas tecnologias, tendo smartphones e tablets como aliados na 

difusão do conhecimento geológico e recursos minerais do Rio Grande do Norte. Para 

alcançarmos os resultados propostos nesta pesquisa a partir da problemática apresentada, 

serão seguidos critérios rigorosos de metodologia científica, visando o entendimento da 

problemática. Esse estudo possui cunho quantitativo e qualitativo, caracterizada como uma 

pesquisa exploratória, cuja natureza de exploração permite qualifica-lo como um estudo de 

caso. O acompanhamento será realizado sistematicamente por meio da apresentação de 

relatórios elaborados pelo bolsista, contendo as metas concluídas e as que ainda necessitarão 

ser cumpridas. A avaliação será sistemática e ocorrerá ao longo do período em que o projeto 

estiver em exercício, através de avaliação dos relatórios e realização de reuniões mensais para 

ajustes necessários. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Novas Tecnologias. Geociências. Recursos Minerais. Ensino. 

 

 

 
ABSTRACT 

 

The most usual way of working the contents of geosciences in museums is through guides, 

which display the mineral goods in a didactic way. However, we live in times of constant 

change including the insertion of new technologies in all aspects of our lives and consequently 
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in education, new technologies have contributed strongly as an ally in access to knowledge. As 

such, museums tend to follow this trend. Therefore, the of this research will be the elaboration 

and application of games, among other activities making use of the new technologies, having 

smartphones and tablets as allies in the diffusion of geological knowledge and mineral resources 

of Rio Grande do Norte. In order to reach the results proposed in this research based on the 

presented problem, strict criteria of scientific methodology will be followed, in order to 

understand the problem. This study has a quantitative and qualitative character, characterized 

as an exploratory research, whose nature of exploration allows qualifying it as case study. The 

monitoring will be done systematically through the presentation of reports prepared by the 

fellow, containing the completed goals and those that still need to be met. The evaluation will 

be systematic and will take place during the period in which the projects is in progress, 

evaluating the reports and holding monthly meetings for necessary adjustments. 

 

 
KEYWORDS: New Technologies. Geosciences. Mineral Resources. Teaching. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O Museu de Minérios do RN (IFRN/CNAT), trabalha com a divulgação dos bens 

minerais encontrados no estado, através de uma abordagem transdisciplinar, e voltada 

para o ensino de geociências. Em 2018, o MMRN recebeu 151 instituições das redes 

estadual, municipal, federal e particular, que vão da educação infantil até a pós-graduação 

de ensino, totalizando 4.500 alunos e 326 professores. Os visitantes não ligados às 

instituições totalizaram 1.390 pessoas. São números expressivos para um museu 

brasileiro, país que não possui tradição no uso de espaços museais como locais de 

produção de conhecimento. Os números aqui apresentados, expressam a potencialidade 

do museu como um local promissor para a discussão e produção de conteúdos sobre 

geociências. 

Sabe-se que a forma mais tradicional de se trabalhar conteúdos de geociências em 

museus, é através dos guiamentos. Porém, vivemos em uma sociedade mutável e 

principalmente no que diz respeito às novas tecnologias, estamos em constante mudança 

e adaptação das mesmas. A inserção de novas tecnologias nos mais variados espaços de 

nossas vidas, e, na educação, a tecnologia tem ocupado um espaço de relevância como 

aliado no acesso ao conhecimento. 
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As novas tecnologias da informação e comunicação podem ser classificadas 

como: meios de comunicação, tecnologias que buscam atender à determinados grupos 

sociais, onde por vezes a informação e comunicação são limitadas, fato que está 

diretamente associado ao nosso sistema econômico vigente, o capitalismo, que rege e 

segrega a população mais carente em aspectos como o acesso à tecnologia. 

Sendo assim, a possibilidade de utilizar as tecnologias para que haja um melhor 

aproveitamento dos conteúdos vistos durante os guiamentos, haja mais ludicidade na fala 

de nossos guias e buscando também o melhor entretenimento dos visitantes, sendo a 

maioria deles, alunos, se apropriem do conhecimento repassados sobre os aspectos 

geológicos e minerais do estado, alvo da problemática desta pesquisa. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
As Tic’s contribuem de forma indispensável, devido a sua praticidade de 

promover o ensino, gerando questionamentos e novas considerações que exigem a 

intervenção pelo diálogo. Flexibilidade e comunicação são fatores que mantém uma 

relação direta com o uso pedagógico das tecnologias. 

O MMRN adota o estilo contemplativo, mas também atua interativamente durante 

a visita a exposição permanente e nas salas de atividades. Porém, para o público jovem 

essas estratégias não dão bons resultados. Neste sentido, (REIS, 2005) afirma que: “ 

[...] Os museus devem ser um espaço sugestivo, lúdico e interessante 

onde, não necessariamente, os assuntos devam ser explicados como acontece 

na escola. E nesse caso, considerar que não há uma única forma de construção 

do conhecimento, de aprendizagem, ele pode despertar no sujeito a afetividade 

instigando a emoção, o romantismo, a ação, a interação e a reflexão. Portanto, 

o museu pode ser uma estratégia pedagógica importante no processo de 

ensino/aprendizagem dos alunos. (COELHO, 2009, p. 42)”. 

 

 
Portanto, é necessário investir em estratégias que seduzam o visitante e o instigue a 

buscar informações, interagindo com os guias, se apropriando os conhecimentos repassados 
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durante os guiamentos e percebendo o museu como um local interessante que merece ser 

visitado mais de uma vez. 

 
3 METODOLOGIA 

 
Para a obtenção de resultados durante a execução desta pesquisa, partindo da 

problemática apresentada, foram elencados critérios rigorosos de metodologia científica, 

objetivando o entendimento da problemática em questão e alcance do objetivo. Este 

estudo de cunho qualitativo e quantitativo, de acordo com Minayo (2000), classificada 

como uma pesquisa exploratória, sendo a natureza de sua exploração, classificada como 

um estudo de caso, do ponto de vista de Gil (1991). Neste sentido a pesquisa ocorrerá por 

etapas, classificadas na seguinte ordem: levantamento bibliográfico, desenvolvimento de 

conteúdo didático por meio das TIC’s, visitas guiadas e oficinas fazendo uso das TIC’s 

destinadas ao visitantes/alunos do Museu de Minérios do RN, durante a execução do 

projeto serão aplicados questionários avaliativos para acompanhar o desenvolvimento do 

projeto e confecção de relatório final e elaboração de artigo científico. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Espera-se a propagação do patrimônio geológico e dos bens minerais do Rio 

Grande do Norte para os alunos que visitam o Museu de Minérios do RN, tendo como 

auxiliar as visitas guiadas, oficinas e os jogos, entre outras atividades desenvolvidas 

através das novas tecnologias como ferramenta chave, além de gerar métodos alternativos 

para o melhor entendimento no quesito ensino-aprendizagem das Ciências da Terra e 

afins. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Até o momento as atividades propostas pelos integrantes do projeto têm sido bem aceitas 

pelas escolas que visitaram o primeiro semestre de 2019. Para o segundo, estas atividades estão 

sendo aperfeiçoadas e outras estão em desenvolvimento para que esta prática se torne comum 

em um ambiente de educação informal sobre geociências que é o Museu de Minérios do RN. 
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PROSPECÇÃO GEOFÍSICA APLICADA A EXPLORAÇÃO DE CORPOS 

CARBONATÍTICOS NO ESCUDO SUL-RIO-GRANDENSE, PORÇÃO 

MERIDIONAL DA PROVÍNCIA MANTIQUEIRA 

 

RESUMO 

A busca por rochas carbonatíticas nos últimos anos tem sido acompanhada principalmente por 

serem portadoras de diversas mineralizações de elementos geoestratégios, sobre tudo se 

destacam os fosfatos, de onde se extrai o fósforo, para utilização na indústria agrícola, como 

fonte de insumos fertilizantes, visto que o Brasil é um dos maiores produtores mundiais de 

alimentos. Além de fósforo a partir de apatita, dos carbonatitos se obtém uma série de produtos. 

No Escudo Sul-rio-grandense se conhecem apenas cinco ocorrências de corpos carbonatíticos, 

distribuídas em três cidades, são estas os corpos: Picada dos Tocos e Passo Feio, em Caçapava 

do Sul/RS; Três Estradas em Lavras do Sul/RS e Joca Tavares e Porteiras em Bagé/RS. A 

aplicação de vários métodos geofísicos e geoquímicos integrados contribui para o conhecimento 

das possíveis regiões de exploração na área de estudos. Neste contexto, pretende- se empregar a 

utilização do processamento dos dados aerogeofísicos magnetométrico e gamaespectrométrico 

em conjunto com os dados geoquímicos tem como objetivo a otimização dos trabalhos de 

prospecção dos carbonatitos em outras regiões do Rio Grande do Sul, uma vez que as duas 

técnicas mais utilizadas na exploração desses corpos ígneos são a prospecção radioativa, 

magnométrica e geoquímicas, devidos as particularidades geológica destas rochas. 

PALAVRAS-CHAVE: Carbonatitos. Escudo Sul-rio-grandense. Prospecção. Geofísica. 

Geoquímica. 

 

ABSTRACT 

 
The search for carbonatitic rocks in recent years has been accompanied mainly by having several 

mineralizations of geostrategic elements, especially phosphates, from which phosphorus is extracted, 

for use in the agricultural industry, as a source of fertilizer inputs, since Brazil is one of the world's 

largest food producers. In addition to phosphorus from apatite, from carbonatites a number of 

products are obtained. In the Sul-rio-grandense Shield, only five occurrences of carbonate bodies are 

known, distributed in three cities. These are the bodies: Picada dos Tocos and Passo Feio, in Caçapava 

do Sul / RS; Three Roads in Lavras do Sul / RS and Joca Tavares and Porteiras in Bagé / RS. The 

application of various integrated geophysical and geochemical methods contributes to the knowledge 

of possible exploration regions in the study area. In this context, it is intended to employ the use of 
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magnetometric and gamma-spectroscopic aerogeophysical data processing in conjunction with 

geochemical data to optimize the carbonatite prospecting work in other regions of Rio Grande do Sul, 

since the two most common techniques are used in the exploration of these igneous bodies are the 

radioactive, magnetic and geochemical prospecting, due to the geological peculiarities of these rocks. 

KEYWORDS: Carbonatites. Sul-Riograndense shield. Prospection. Geophysical. Geochemical. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Carbonatitos são definidos pelo sistema de classificação de rochas ígneas da IUGS 

(International Union of Geological Sciences) como rochas compostas por mais de 50% de minerais 

de carbonato primário (modal) e menos de 20% de SiO2 (LE MAITRE, 2002, p. 10). 

No Brasil, a busca por essas rochas tem crescido consideravelmente nos últimos anos, 

visando ampliar as reservas nacionais de fósforo. Além disso, os carbonatitos apresentam diversos 

elementos geoestratégicos, como: nióbio (pirocloro), elementos terras raras (monazita, xenotima, 

bastnasita, florencita e apatita), bário (barita), titânio (anatásio, rutilo e brookita), zircônio (zircão e 

badeleíta), ferro (magnetita e siderita), magnésio (vermiculita e flogopita), cobre (calcopirita), urânio 

(uraninita), flúor (fluorita) e os próprios carbonatos (BROND et al., 2004, p. 40) 

As descobertas de carbonatitos no escudo Sul-rio-grandense é relativamente recente, e sua 

distribuição temporal ainda é pouco conhecida. As ocorrências descritas no Rio Grande do Sul 

incluem os corpos Picada dos Tocos e Passo Feio, no município de Caçapava do Sul, o carbonatito 

Três Estradas, em Lavras do Sul e as ocorrências Joca Tavares e o corpo Porteira, em Bagé. 

Neste trabalho pretende-se a divulgação de dados inéditos de geoquímica de solos e dados 

magnométricos e radiométricos de geofísica aérea, permitindo assim, se gerar assinaturas 

geoquímicas e geofísicas para a prospecção de novos corpos carbonatíticos no Escudo Sul-Rio-

Grandense. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Todas as ocorrências de carbonatitos do Rio Grande do Sul estão inseridas sobre o 

contexto do Escudo Sul-rio-grandense (ESrg), conforme a Figura 01, esta entidade 

geotectônica insere-se geologicamente na porção Meridional da Província Mantiqueira 

(ALMEIDA & HASUI, 1984, p. 45-80). Encontra-se recoberto a oeste e norte pelas rochas 
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sedimentares paleozoicas da Bacia do Paraná e a leste pelos depósitos aluviais e sedimentares 

recentes. 

Figura 01: Mapa de localização do Escudo Sul-rio-grandense, com a posição dos carbonatitos do Rio 

Grande do Sul. 

 

Fonte: ADRIÃO & CONCEIÇÃO (2013, p. 15) 

 

O ESrg possui quatro porções: Taquarembó (parte do Cráton Rio de la Plata 

retrabalhado), São Gabriel, Tijucas e Batólito Pelotas. As divisões desse compartimento 

tectônico são encontradas em distintas publicações descritas como Domínio, Bloco ou Terreno 

para as porções Taquarembó e São Gabriel; e Cinturão ou Terreno para a porção Tijucas 

(HARTMANN et al., 2007, p. 820). 

As cinco ocorrências de carbonatitos conhecidas no Rio Grande do Sul ocorrem 

dispostas em zonas de cisalhamento, com orientações NS, NE e NW, em três compartimentos 

geotectônicos distintos. 

 
3 METODOLOGIA 

 
A metodologia encontra-se em andamento e compreende 5 etapas. Na primeira, através do 

levantamento bibliográfico foram reunidos dados históricos geológicos, estruturais, geofísicos e 

geoquímicos da área estudada e elaborados os mapas preliminares da área do projeto (Ocorrências, 

Geológico e Estrutural). Na segunda etapa foram geoprocessadas imagens de satélite e SRTM com vistas 

a identificar elementos geológico- estruturais do Escudo Sul-rio-grandense. A terceira contempla a 

análise dos dados de magnetometria e radiometria cedidos pela Referencial Geologia e Mineração, 
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com objetivo de observar e validar os principais elementos geológicos identificados. 

No quarta etapa serão interpretados os dados e selecionados os setores prioritários para 

desenvolver trabalhos de prospecção e pesquisa de detalhe, mapeados através de assinaturas 

geofísicas e/ou geoquímicas. Além de serem identificadas as áreas de interesse e criado um 

inventário metalogenético com a localização dos alvos potenciais para a exploração de rochas 

carbonatíticas com nota explicativa. Na quinta e última, os dados obtidos serão formalizados e 

divulgados em eventos científicos e se elaborará artigo para publicação. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Como resultados alcançados até o presente momento, foram gerados mapas 

preliminares da área do projeto (Ocorrências, geológico e estrutural) e mapeadas possíveis 

zonas potenciais para carbonatitos, através do processamento de dados geofísicos de 

radiometria e magnetometria da área de estudos, considerando a morfologia e controles 

estruturais. Posteriormente, serão integrados dados da geoquímicos e controles litológicos, 

que reunidos resultarão em um mapa geológico com a localização dos carbonatitos já 

mapeados e dos alvos exploratórios com nota explicativa (Figura 02). 

Figura 04:  Mapa de zonas potenciais para corpos carbonatíticos no ESrg.

 

Fonte: Autoria própria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Este projeto de pesquisa faz parte de uma série de estudos geológicos, geofísicos e 

geoquímicos no Escudo Sul-rio-grandense, porção meridional da Província Mantiqueira, no 

intuito de tentar mapear novos corpos de caráter carbonatítico. As possíveis descobertas 

contribuirão como caracterizadores da vocação econômica em termos de recursos minerais da 

área estudada, cada alvo que será mapeado poderá se tornar uma jazida no futuro e cada uma 

dessas logrando-se promissora gerará uma fonte de empregos para a população local da região 

que tanto necessita de insumos desta natureza. 
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REAPROVEITAMENTO DO PÓ DE ROCHA PARA MATÉRIA-PRIMA 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A cerâmica vermelha é muito utilizada na área de construção civil e também em ferramentas 

de uso doméstico. Na região Seridó do Rio Grande do Norte, existe uma grande produção 

desse material no município de Parelhas. Esse artigo tem por finalidade a produção da 

cerâmica vermelha, visando estudar o efeito da incorporação do resíduo na massa cerâmica, 

afim de melhorar as propriedades do produto final. As amostras do pó de granito foram 

coletadas na cidade de Caicó/RN, e logo em seguida foram feitas análises de resíduo bruto e 

granulométrica no pó de rocha, além da análise química na argila. Nos resultados, a análise 

de resíduo bruto apresentou 7,89% de porcentagem passante na fração de 325#. A análise 

química da argila identificou principalmente os óxidos de silício, alumínio e ferro como 

elementos constituintes. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduo. Pó de Rocha. Cerâmica vermelha. 

 

ABSTRACT 

The red ceramic is much used in the area of construction and also for domestic use. In the 

Seridó region of Rio Grande do Norte, there is a large production of this material in the 

municipality of Parelhas. The purpose of this article is the production of red ceramic, aiming 

to study the effect of the incorporation of the residue in the ceramic mass, associated of 

improve the properties of the final product. The samples of the granite powder were collected 

from the company in Caicó/RN, and soon after were made analyses of raw and granulometric 
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residue in the rock powder, in addition to the chemical analysis in the clay. In the results, the 

crude residue analysis presented 7.89% of passing percentage in the 325 # fraction. Chemical 

analysis of clay identified mainly silicon, aluminum and iron oxides as constituent elements. 

KEYWORDS: Residue. Rock Powder. Red ceramic. 

1. INTRODUÇÃO  

De acordo com a Associação Brasileira de Cerâmica (ABCERAM), a cerâmica vermelha 

é considerada uma expressão ampla pelo fato de compreender um aglomerado de materiais 

usados em sua maioria na construção civil como telhas, tijolos, blocos e dentre outros.  

O município de Parelhas/RN já foi tido como uma grande referência no ramo cerâmico 

em todo Rio Grande do Norte, de forma que até os dias atuais esse tipo de investimento 

ainda ajuda a movimentar uma grande parte do lucro da cidade. E por esse motivo, ela 

passou a ser conhecida como a “capital da telha”, possuindo atualmente cerca de 17 

empresas instaladas.  

Portanto, este trabalho teve por objetivo avaliar a produção da cerâmica vermelha 

juntamente com o pó de rocha, com o objetivo de estudar os efeitos da incorporação desse 

resíduo com a massa cerâmica, proporcionando a origem de uma matéria-prima de boa 

qualidade e que seja apta para a comercialização. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a ABCERAM (2016), a cerâmica compreende materiais não-metálicos e 

inorgânicos, podendo ser obtidos logo após serem colocadas em fornos que, em 

temperaturas elevadas, solidificará o material. Dessa forma, segundo o Serviço Geológico 

do Brasil (CPRM), as argilas podem ser classificadas em plásticas e refratárias. 

Conforme Alves, J. P. H. (2012), o termo plasticidade é definido como uma propriedade 

que permite que o material seja deformado sem se romper, mesmo que atue uma força 

suficiente para causar a deformação. De acordo com o Portal Virthab da UFSC, essa 
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propriedade depende do índice de umidade, granulometria, tipos e porcentagens dos 

argilominerais, e por fim, a presença de outras substâncias.  

3. METODOLOGIA  

A pesquisa foi elaborada a partir da coleta do rejeito de granito, com a finalidade de 

desenvolver análises e estudos no Laboratório de Tecnologia Mineral do IFRN – Campus 

Parelhas. O projeto em questão, foi estruturado no embasamento em diversos artigos 

relacionados ao tema e na homogeneização e quarteamento do pó de rocha, para 

posteriormente ser realizado a análise granulométrica pelo método de Tyler √2, mediante 

ensaio via úmido e a análise de resíduo bruto com o objetivo de obter seu percentual, 

utilizando a equação descrita abaixo: 

𝑅𝑏 (%) =  
𝑚𝑟

𝑚𝑎𝑚
× 100 

 

Onde:  

Rb = percentual de resíduo bruto (%)  

Mr = massa retida na peneira (g)  

Mam = massa da amostra inicial (g) 

Para a análise química, a amostra foi preparada em gral e pistilo, seguido de peneiramento 

a 200 mesh.  

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Resíduo Bruto 

A análise de resíduo foi determinada em peneira de 325 #, onde o resultado calculado foi 

de 92,02% da fração retida. Ou seja, isto significa que 7,98% do resíduo encontra-se dentro 

da fração considerada argila. 

Granulometria 

A partir da observação do gráfico é possível identificar que 80 % das partículas estão numa 

granulometria abaixo de 2200 µm. 

Figura 1 – Gráfico de distribuição de tamanho de partículas para amostra de pó de rocha. 
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Composição Química 

A Tabela 1 mostra a análise química realizada em fluorescência de raios x na amostra de 

argila, na qual foi possível observar que os principais constituintes são a sílica, óxido de 

alumínio e óxido de ferro com percentuais de 44,85 %, 22,44 % e 18,89 % 

respectivamente. O SiO2 é responsável por dar resistência a peça cerâmica e atua como 

redutor de plasticidade. O Al2O3 pode indicar a presença de caulinita e a presença do Fe2O3 

confere a peça a tonalidade avermelhada. 

Tabela 1 – Análise química da argila 

Elementos Resultado (%) 

Sílica (SiO2) 44,85 

Óxido de Alumínio (Al2O3) 22,44 

Óxido de Ferro (Fe2O3) 18,89 

Óxido de Potássio (K2O) 4,85 

Trióxido de Enxofre (SO3) 2,66 

Cal (CaO) 2,50 

Dióxido de Titânio (TiO2) 1,94 

Pentóxido de Fósforo (P2O5) 1,28 

Óxido de Manganês (MnO) 0,32 

Dióxido de Zircônio (ZrO2) 0,09 
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Óxido de Estrôncio (SrO) 0,06 

Óxido de Cromo (Cr2O3) 0,05 

Óxido de Zinco (ZnO) 0,04 

Óxido de Ítrio (Y2O3) 0,02 

Óxido de Gálio (Ga2O3) 0,02 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho analisa a possibilidade da utilização do pó de rocha como matéria-prima 

cerâmica, com o objetivo de encontrar a melhor proporção de argila e rejeito em termos 

porcentuais. Nos resultados apresentados, foi possível identificar compostos químicos que 

determinam características como a resistência e a tonalidade da peça cerâmica. Os ensaios 

iniciais mostraram uso em potencial para o rejeito em questão. 
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AVALIAÇÃO MULTITEMPORAL DAS ÁREAS DESMATADAS NA APA CHAPADA DO 

ARARIPE ATRAVÉS DE FERRAMENTAS DE GEOPROCESSAMENTO 

 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O presente projeto tem como objetivo avaliar, de forma multitemporal, o nível de 

desmatamento da Área de Proteção Ambiental (APA) Chapada do Araripe, através de 

ferramentas de geoprocessamento e processamento digital. O projeto divide-se em etapas pré-

laboratorial, laboratorial e pós-laboratorial. Na primeira etapa, ocorreu a pesquisa bibliográfica 

e o download de imagens do sensor Sentinel 2. Já na fase laboratorial, foram feitos os trabalhos 

no software ArcGIS 10.5, que consistia na composição de bandas espectrais e a confecção de 

mapas de índice de vegetação. A última etapa consistirá na integralização e interpretação dos 

dados, assim como confecção de trabalhos científicos a fim de publicar em eventos ou 

periódicos. Como resultado, pretende-se obter os valores de desmatamento na área de estudo, 

determinando se houve ou não impacto ambiental além de propor medidas mitigadoras para 

combater essa ação. 

PALAVRAS-CHAVE:  Geoprocessamento; Desmatamento; APA Chapada do Araripe. 

 

ABSTRACT 

This project aims to evaluate, in a multitemporal way, the deforestation level of the Chapada 

do Araripe Environmental Protection Area (APA), using geoprocessing and digital processing 

tools. The project is divided into pre-laboratory, laboratory and post-laboratory stages. In the 

first stage, there was a bibliographic search and download of images of the Sentinel 2 - sensor. 

In the laboratory phase, the work was performed in the software ArcGIS 10.5, which consisted 

of the composition of spectral bands and the elaboration of vegetation index maps. The last step 

will be the integration and interpretation of data, as well as the preparation of scientific papers 

for publication in events or journals. As a result, it is intended to obtain deforestation values in 

the study area, determining whether or not there was an environmental impact and proposing 

mitigation measures to combat this action. 
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1 INTRODUÇÃO  

A avaliação multitemporal das áreas desmatadas na Chapada do Araripe, trata-se de um 

projeto de análise ambiental que se utiliza de ferramentas da área da geotecnologia para analisar 

os impactos sofridos pela vegetação devido a atividade antrópica na Chapada do Araripe. 

A Chapada do Araripe é uma área de proteção ambiental localizada entre os municípios 

de Ceará, Piauí e Pernambuco, contando com 1.063 hectares. Esse parque de conservação 

ambiental detém uma diversificada fauna e flora, além de fósseis e recursos minerais, tornando-

se dessa forma, alvo da exploração de empresas, especialmente as exploradoras de calcário e 

minas de gesso. A vegetação, predominantemente de cerrado e caatinga, é vítima constante do 

desmatamento, da queima florestal e do extrativismo vegetal.  

Devido a intensidade desses problemas, surge a necessidade de projetos que visem a 

fiscalização e conservação dessa área, que é justamente o propósito desse projeto, analisar e 

identificar os principais pontos de degradação vegetal. 

O projeto teve início com base em pesquisas bibliográficas e se estendeu até sua parte 

prática com a elaboração de mapas de índice de vegetação, com auxílio do programa de 

computador ArcGIS (que é uma ferramenta de geoprocessamento). A utilização de ferramentas 

tecnológicas para análise geográfica e geoambiental de áreas é um método eficaz, por ser 

simples, barato e não exigir muitos recursos, portanto, está entrelaçado com os avanços e 

inovações da geotecnologia. 

Sendo assim, é esperado que esse trabalho sirva de apoio à futuros planos de 

conservação ambiental da Chapada do Araripe, mesmo em meio à falta de consciência 

ecológica de alguns e às explorações ilegais que ocorrem na área, dificultando a concretização 

do projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

De acordo com Bezerra (2015, p. 9) 

A atividade de exploração mineral é tida, na nossa sociedade, como uma das mais 

impactantes ao meio ambiente, os exemplos são múltiplos, para citar alguns: degrada 

visualmente a paisagem, promove perda de solo, altera o relevo, altera a qualidade das 

águas, afeta a saúde das pessoas diretamente envolvidas no empreendimento. 

Quanto a degradação ambiental, um dos problemas enfrentados pela Chapada do 

Araripe é a desertificação. “O estudo da degradação das terras mostrou que para o período de 

1987 a 2003 houve uma expansão significativa dos níveis moderado grave e grave, que indica 

o avanço do processo da desertificação” (FERNANDES et al., 2008, p. 1). 

Segundo Lins (2009), a má utilização dos recursos hídricos e do meio ambiente pode 

promover o risco de extinção de animais: 

O risco da extinção do soldadinho-do araripe é mais um aviso sobre a devastação das 

florestas da Chapada do Araripe e o mau uso das águas das nascentes. Isso leva à 

reflexão de que a extinção ou o desaparecimento de uma espécie nunca se constitui 

em um fato isolado, pois traz consequências para toda uma região. (LINS, 2009, p.57-

58). 

 

3 METODOLOGIA  

O procedimento metodológico do projeto teve como início, o levantamento 

bibliográfico a respeito do tema proposto e a confecção de textos e anotações sobre o assunto 

pesquisado. 

Logo em seguida, foi realizada a parte prática do trabalho, que consistia em criar mapas 

de índice de vegetação, ou seja, mapas que indicasse os principais focos de cobertura vegetal 

na APA Chapada do Araripe.   

Esses mapas foram elaborados no programa de computador ArcGIS 10.5, juntamente 

com a calculadora raster e o índice de vegetação, que são ferramentas do programa. Outra etapa 

fundamental para este trabalho foram os downloads realizados de imagens do tipo Sentinel-2 

dos munícipios que incorporam a Chapada do Araripe, no site da USGS. Sem essas imagens, 

1185 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

não seria possível elaborar esses mapas para identificar os principais pontos de vegetação e de 

desmatamento. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

As principais expectativas do projeto, são as de futuras melhorias no que se diz respeito 

ao sistema de preservação ambiental na Chapada do Araripe, principalmente no quesito 

desmatamento. 

A solução proposta pelo projeto, é a análise das áreas desmatadas na APA, com o auxílio 

das ferramentas de geoprocessamento e com a elaboração de mapas de índice de vegetação. 

Com a posse desses materiais, seria possível verificar as áreas que sofrem com o maior impacto 

de desmatamento; assim, as autoridades ambientais saberiam os locais que requerem 

fiscalizações mais intensas. Observe um dos mapas confeccionados abaixo: 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este projeto ressalta a importância da preservação ambiental, da conscientização 

ecológica e do desenvolvimento científico no meio ambiente. Tais considerações são essenciais 

para o progresso da ciência e das políticas de conservação do meio ambiente.  

É por esses motivos que é possível dizer que a proposta almejada pelo projeto foi 

alcançada, e que é esperado resultados semelhantes para futuros trabalhos como este, que visa 

a análise de áreas sofridas pelo impacto da ação humana.   
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RESUMO 

O presente projeto engloba temáticas ambientais: reutilização e reciclagem. Trata-se de um 

trabalho voltado para crianças da Escola Municipal Vingt Rosado Maia do Ensino Fundamental 

I, localizada na cidade de Areia Branca/RN. Apresentam um breve levantamento teórico com 

relação aos conceitos e algumas práticas, como também direções sobre o repasse destas 

informações para o público infantil. Além disso, aborda e demonstra o uso de brinquedos e 

dinâmicas em sala de aula com o intuito de incentivar a criatividade dos alunos na produção de 

brinquedos com materiais que antes seriam jogados no lixo. A metodologia para estas atividades 

foi trabalhada em três momentos: o de explanação, que explica os conceitos, práticas e 

importância dos processos, o da prática, onde as crianças montaram uma centopeia feita com 

caixa de ovos, a partir de um modelo exposto na lousa e de cada material necessário para 

facilitar à reutilização, e por último, a importância de atividades desse tipo que permite o acesso 

a informação. Por fim, um resumo final por questão didática, recapitulando tudo que foi 

passado, foi utilizado. A discussão dos resultados expõe o desempenho das crianças e como se 

sucedeu cada momento. Esta atividade possibilitou concluir que os discentes apresentaram 

facilidade na elaboração da atividade lúdica de desenvolver seus próprios brinquedos após 

receberam a informação e orientação adequada, em apenas uma manhã. 

PALAVRAS-CHAVE: Reutilização, Crianças, Meio Ambiente, Lúdico, Resíduos Sólidos 

ABSTRACT 

This project encompasses environmental themes: reuse and recycling. It is a work aimed at 

children of the Municipal School Vingt Rosado Maia Elementary School I, located in the city 

of Areia Branca / RN. They present a brief theoretical survey regarding the concepts and some 
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practices, as well as directions on the transfer of this information to the children's audience. In 

addition, it addresses and demonstrates the use of toys and classroom dynamics in order to 

encourage students' creativity in the production of toys with materials that would previously be 

thrown in the trash. The methodology for these activities was elaborated in three moments: the 

explanation, which explains the concepts,practices and importance of the processes, the 

practice, where the children set up a centipede made with egg carton, from a model exposed on 

the board and of each material needed to facilitate reuse, and lastly, the importance of activities 

of this type that allow access to information. Finally, a final summary by didactic question, 

recapitulating everything that was passed, was used. The discussion of the results exposes the 

children's performance and how each moment happened. This activity made it possible to 

conclude that the students were able to develop the play activity to develop their own toys after 

receiving the information and proper orientation in one morning. 

KEYWORDS: Reuse, Children, Environment, Ludic, Solid West. 

1 INTRODUÇÃO 

Reciclar é um processo cujo procedimento recoloca o material em um novo ciclo de 

produção, do contrário, a reutilização é um método que transforma o que seria descartado sendo 

aproveitado para outros fins, customizado ou não. (CONAMA,2002). Embora com suas 

diferenças, têm a mesma finalidade: minimizar a quantidade de lixo descartado, funcionando 

como uma passagem para o entendimento da Educação Ambiental. Pois está presente em todos 

os espaços que interagimos como um método permanente e fundamental na formação e 

indivíduos pensantes. (LEAL et al, 2016). 

À frente das dificuldades que as crianças apresentam para assimilar as temáticas 

ambientais, foi pensado em um meio prático e teórico que os ajudassem a desenvolver um 

pensamento mais maduro em  relação aos problemas causados pelos resíduos descartados 

incorretamente. Com o objetivo em responder ao questionamento: Como o uso de brinquedos 

reutilizados pode influenciar no aprendizado e na sensibilização de crianças quanto ao meio 

ambiente? 

O trabalho é fruto de um projeto sobre abordagem de Reciclagem e a prática de 

Reutilização de Materiais com Crianças do Ensino Fundamental da Cidade de Areia 

Branca/RN, teve como objetivo principal tratar a importância da reciclagem, estimular a prática 
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da reutilização através da confecção de um brinquedo, de maneira criativa e simples, mas 

principalmente demonstrar e sensibilizar as crianças sobre essa questão ambiental. 

Um dos motivos mais importantes destes processos está ligado à economia e prevenção 

dos ecossistemas. Assim, estes procedimentos de reutilização auxiliam na diminuição de 

resíduos mesmo que em escalas menores (SUÇUARANA, 2015). 

Para a elaboração do trabalho foi necessária uma visita antecipada na escola, Municipal 

Vingt Rosado Maia, buscando informações importantes com relação às crianças participantes. 

Realizou-se leitura de publicações cientificas da área ambiental envolvendo atividades lúdicas, 

com temáticas similares, na qual a escolha do brinquedo foi de grande importância, alcançando 

os objetivos desejados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Reciclar é uma maneira de transformar um material usado e retorná-lo em um novo ciclo 

de produção (SUÇUARANA, 2015) e Reutilização consiste em reaproveita-lo em diversas 

outras possibilidades de uso (CONAMA, 2002).      

Conforme dados levantados pela ABRELPE (2014), a quantidade de resíduos sólidos 

tem aumentado na sociedade devido ao acréscimo das indústrias e população mundial.  Pena 

(2018) destaca que apesar da reciclagem não ser o único meio para a diminuição do lixo na 

sociedade, ela exerce importante papel, pois, além de reduzir a quantidade de resíduos também 

diminuir acúmulos no ecossistema.  

Para Alves e Pereira (2015), é importante, desde a Educação Infantil, abordar a questão 

ambiental, como ferramenta interdisciplinar que leva à aquisição de valores e uma mudança de 

hábitos e padrões futuros. Por isso, é importante um contato logo na infância, pois sua prática 

exerce uma ação imediata no meio ambiente, e mudança no comportamento da criança desde 

cedo (DIAS, 2013)        

Em conformidade com Gonçalves (2015), já faz um tempo que jogos e brinquedos vêm 

sendo aplicados em sala de aula como um método que auxilia na aprendizagem, pois é um 

recurso bastante atrativo e aprazível no ambiente escolar.  

3 METODOLOGIA  

O projeto reciclagem e reutilização de materiais desenvolvido na Escola Municipal 

Vingt Rosado Maia, localizada na cidade de Areia Branca – RN funciona no turno matutino e 
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vespertino com turmas de 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental I, faixa etária dos alunos é de 6 

a 11 anos de idade, ressaltando a presença de crianças com necessidades especiais. 

Inicialmente foi realizada a visita à escola e definir as atividades que seriam exercidas. 

Posterior foi desenvolvido o projeto em duas turmas, 1° e 2º ano, compostas por 27 alunos de 

cinco até oito anos de idade, com participação de 13 crianças do sexo feminino e 14 crianças 

do sexo masculino. 

• Primeiramente as crianças foram orientadas acerca da temática e sua importância, por 

intermédio de explicações. Uma centopeia de EVA foi exposta na lousa da sala com a intenção 

de ajudar na lembrança das cores da reciclagem. 

• Posteriormente ocorreu a confecção do brinquedo reciclável, uma centopeia de 

material reutilizados (caixa de ovos, cola, lápis piloto, pinceis, olhos postiços, tinta guache, 

tesoura e cartolina) pintada nas cores (verde, vermelho, azul, amarelo e marrom). 

• Por último, foi feito um breve resumo sobre tudo que foi explicado antes e durante a 

montagem da centopeia.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Pôde-se perceber, logo a princípio, que as crianças do 1º e 2° ano, para as quais o projeto 

foi aplicado, não possuíam um conhecimento básico sobre o conceito reciclagem e reutilização, 

visto que no primeiro momento, o de explanação iniciou-se com a pergunta se elas entendiam 

o que era reciclagem, porém não foi obtido nenhum tipo de resposta, imediatamente passamos 

para as definições e diferenças dos assuntos. Conforme o argumento de Cintra (2013) não é 

incomum deparar-se com pequenos equívocos quanto a definição dos dois processos presentes.  

De acordo com Medina (2017), pequenas atividades advindas dos pais têm relação ao 

reaproveitamento de algum material e separação de resíduos, em casa, pode ver que as crianças 

incorporam esse pensamento. Já sabendo do que se tratava cada conceito, a maioria das crianças 

relatou o uso de garrafas pets como deposito de água e potes de sorvetes para guardar alimentos 

na geladeira, mas nenhum tipo de atividade era feito com referência a separação de resíduos. 

Medina (2017), concorda, que é importante que os pais passem este conhecimento desde 

cedo, para as crianças, que cresçam com uma mentalidade desenvolvida a respeito da 

problemática, já que com três anos de idade elas assimilam esses tipos de informações. Por estar 

razão foi escolhido esta faixa etária similar na qual foi explicado as cores da reciclagem, com 

o intuito de sensibilizar e mobilizar as crianças para certas práticas ecológicas. Seguidamente, 
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a centopeia colorida foi colocada na lousa, para não esquecerem a explicação que foi dada a 

respeito das cores e seus respectivos resíduos, porém, apenas as declarações em poucos 

momentos não seriam suficientes para que absorvessem as informações dadas. 

O argumento de Dias (2013) direcionou ao ato da prática de reutilização por motivo da 

mesma exercer imediatas ações no meio ambiente e no comportamento do indivíduo. 

Conduzidas de que o uso de brinquedos na educação seria uma boa alternativa e algo bastante 

significativo, foi feita a confecção da centopeia, a partir de materiais que antes seriam jogados 

fora, como principal material a caixa de ovos, pintada com as cores da reciclagem, azul, 

vermelho, verde, amarelo e marrom. 

Finalmente, após todas as explicações necessárias a respeito dos temas e uma prática, a 

fabricação do brinquedo. Foi perguntado novamente o que as crianças entendiam de 

reutilização, reciclagem, suas cores e os materiais que se enquadravam em cada um. O 

questionamento foi respondido de maneira bastante satisfatória  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi notório, ao longo de todo o processo de desenvolvimento das atividades, que as 

crianças, inclusive aquelas com necessidades especiais, assimilaram bem as cores da coleta 

seletiva e seus devidos resíduos, como também os conceitos de reutilização e reciclagem, 

principalmente com relação aos materiais que não tem um tratamento adequado e desta forma, 

seriam acumulados no planeta. É importante destacar que entenderam, não só no ponto de vista 

teórico, mas também prático, com a ajuda da centopeia orgânica, sem demonstrar qualquer 

dificuldade. 

Ficou explicito que a realização da confecção de um brinquedo simples, feito a partir de 

materiais reutilizados e de fácil acesso, deixou os alunos envolvidos, empolgados para a 

construção de brinquedos. 

Por fim, pode-se dizer que objetivo foi alcançado com êxito, sensibilizando todos os 

envolvidos a respeito da importância dos procedimentos para com o meio ambiente, 

despertando o interesse e a curiosidade de todos, principalmente das crianças. É imprescindível 

destacar que as atividades foram desenvolvidas no tempo previsto e os resultados encontrados 

no corrente estudo mostraram a importância de trabalhar a atividade lúdica, servindo para que 

o indivíduo passe a desenvolver e explorar o raciocínio lógico, a curiosidade e à coordenação 

motora ao mesmo tempo em que agrega conhecimento.  
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ANÁLISE DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIUNDOS DA 

EXPLORAÇÃO MINERAL NO MUNICÍPIO DE PARELHAS/RN 

RESUMO 

A indústria mineral produz um grande quantitativo de resíduos oriundos das atividades 

extrativas, do beneficiamento bem como dos processos metalúrgicos. Frente às projeções de 

escassez de recursos e das preocupações ambientais, atualmente, diversas áreas têm unido 

forças para propor melhores formas de manejo e reaproveitamento dos recursos naturais. 

Logo, é de se esperar que as mineradoras cumpram seu papel e tornem-se cada vez mais 

sustentáveis. O município de Parelhas/RN, localizado na microrregião Seridó Oriental, trata-

se de importante polo produtor de alguns recursos minerais, dentre eles gemas, rochas 

ornamentais, materiais cerâmicos e minerais industriais. No local, os recursos são extraídos 

por micro, pequenas empresa e garimpeiros. Essas atividades geram significativo volume de 

resíduo, inclusive, observa-se algumas pilhas de resíduo cerâmico distribuídos pela cidade. O 

presente trabalho tem como escopo identificar os principais resíduos gerados pela atividade 

mineral no município de Parelhas/RN, bem como o seu manejo. Para tal estudo, inicialmente, 

foram realizados levantamentos bibliográficos a respeito da temática. Posteriormente, foram 

levantados os principais empreendimentos mineiros locais, elencadas as empresas, preparado 

um questionário representativo e aplicado em algumas empresas. Através desse estudo, 

observou-se que os principais tipos de resíduos se tratam de pilhas de estéreis e rejeitos do 

beneficiamento. Além disso, a maioria das empresas possuem uma política de manejo de 

resíduos, porém na cidade ainda há lugares onde isso não acontece, trazendo consequências 

para o ambiente externo. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos. Manejo. Mineração. Meio ambiente. Extração. 

 

ABSTRACT 

The mineral industry produces a large quantity of waste from extractive activities, 

beneficiation as well as metallurgical processes. Faced with projections of resource scarcity 

and environmental concerns, several areas are currently joining forces to propose better ways 

of managing and reusing natural resources. Therefore, miners are expected to fulfill their role 

and become increasingly sustainable. The municipality of Parelhas / RN, located in the Seridó 

Oriental microregion, is an important producer of some mineral resources, including gems, 

ornamental rocks, ceramic materials and industrial minerals. On site, resources are extracted 

by micro, small businesses and prospectors. These activities generate significant volume of 

waste, including some piles of ceramic waste distributed throughout the city. This paper aims 

to identify the main residues generated by mineral activity in the municipality of Parelhas / 
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RN, as well as their management. For such study, initially, bibliographical surveys were 

conducted about the theme. Subsequently, the main local mining enterprises were surveyed, 

the companies listed, a representative questionnaire prepared and applied to some companies. 

Through this study, it was observed that the main types of waste are sterile piles and 

beneficiation tailings. In addition, most companies have a waste management policy, but in 

the city there are still places where this does not happen, bringing consequences for the 

external environment. 

KEYWORDS: Solid waste. Handling. Mining. Environment. Extraction. 

1 INTRODUÇÃO  

O aumento da mecanização proporcionada pela Revolução Industrial trouxe consigo a 

substituição do trabalho artesanal pelo uso de máquinas, visando produzir mais em um menor 

período. Como consequência disso, as indústrias começaram a gerar maiores quantidades de 

resíduos, os quais, na maioria dos casos, não eram bem gerenciados. Infelizmente, esse 

problema sustenta-se até hoje e por mais que tenham surgido alternativas para amenizar essa 

situação, uma boa parte das empresas não optam por esses métodos, já que apresentam um 

custo a mais.  

Em Parelhas/RN, cidade conhecida como “capital da telha”, a atividade mineral é 

representada pela extração de gemas, rochas ornamentais, materiais industriais e empresas 

ceramistas. Tais atividades geram um quantitativo de rejeitos que são despejados em lugares 

inapropriados. Dessa forma, acarreta a poluição do solo, visual, além do desenvolvimento de 

vetores (ratos, baratas, mosquitos). Embora que muitas dessas organizações utilizem algum 

método sustentável, a deposição inapropriada dos materiais excedentes ainda é uma realidade. 

Perante o exposto, este trabalho visa identificar os principais resíduos gerados pela 

atividade mineral no município de Parelhas/RN, bem como o seu manejo. Essas informações 

poderão retratar a realidade do município e serem utilizadas para a instauração do plano de 

gestão de resíduos sólidos. Além disso, pretende-se ter um panorama dos principais materiais 

desses resíduos, dessa forma, no futuro, poderão ser estudados métodos de reaproveitamento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) disposta na Lei n° 

12.305/10, no Brasil, resíduo sólido corresponde aos materiais provenientes das atividades do 
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ser humano no meio social, e cujo descarte deve ser feito no estado sólido, semissólido, 

líquido ou gasoso.  

A atividade mineral gera uma grande quantidade de resíduos sólidos, desde a retirada 

da vegetação até a etapa de tratamento do minério. Tais resíduos podem ser classificados 

como estéreis e rejeitos. Estéreis são materiais oriundos do processo de extração na etapa do 

decapeamento, e que não apresentam valor econômico, enquanto rejeitos são originados a 

partir do processo de beneficiamento que as substâncias estão sujeitas (CAVALCANTE, 

2012). 

 No setor mineral, os rejeitos são os resíduos sólidos mais aproveitados, podendo ser 

reutilizados em preenchimentos de cavas/túneis exauridos, aproveitamento industrial 

(cerâmica, vidro, construção civil, metalúrgica, química, agroindustrial), artesanato e outros. 

Esses rejeitos podem ser dispostos em pilhas, minas subterrâneas, cavas exauridas de minas, 

por empilhamento a seco, disposição em pasta e em barragens de contenção de rejeitos 

(IBRAM, 2016). 

3 METODOLOGIA  

Para realização deste estudo, inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico 

a respeito dos impactos e resíduos gerados pela mineração, além das principais políticas 

nacionais e estaduais de manejo de resíduos. Em seguida, foi preparado um banco de dados 

contendo os principais empreendimentos mineiros do município de Parelhas, os quais foram 

caracterizados em relação as substâncias exploradas, localização e informações para contato.  

Após a apropriação da temática, foi elaborado um questionário com doze questões na 

plataforma Google Formulário para ser aplicado a dez empresas de mineração no município 

de Parelhas/RN. As questões versavam sobre característica da empresa, principais resíduos, 

formas de manejo, preocupações ambientais etc. Do total, dez questões eram fechadas 

(múltipla escolha) e duas abertas. 

De posse do questionário, as empresas foram contatadas e convidadas a participar da 

pesquisa. Algumas empresas, principalmente as ceramistas, não deram retorno, porém, quatro 

empresas significativas, isto é, as que representam maior relevância quanto à geração de 

resíduos sólidos no município de Parelhas, concordaram em participar. A partir dos resultados 
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obtidos foram tabuladas as respostas e confeccionados gráficos. Tais informações servirão 

como ferramenta de estudo para a comparação das mineradoras/indústrias ceramistas e de 

como elas se comportam em relação aos seus rejeitos. Pretende-se preparar um relatório e 

visitar as empresas para propor possíveis parcerias com o instituto. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Das empresas entrevistadas, uma trata-se de uma microempresa, duas pequenas 

empresas e uma média empresa, tomando por base a classificação do SEBRAE a partir do 

quantitativo de funcionários. Sobre os bens minerais explorados/beneficiados três das 

empresas trabalham com recursos minerais industriais (argila, areia, caulim, quartzo, 

feldspato, rochas ornamentais), enquanto uma trabalha com bens minerais gemológicos. É 

importante destacar também que uma das empresas trabalha com recursos minerais oriundos 

de outros municípios. 

Em relação aos resíduos, nota-se predomínio de resíduos sólidos oriundos da extração 

do bem-mineral (estéril) (três empresas), seguido dos resíduos provenientes do 

tratamento/beneficiamento do minério (rejeito) (duas empresas). Respectivamente, um 

corresponde ao material sem valor econômico obtido a partir da retirada do solo sobreposto à 

rocha, e o outro condiz ao produto descendente da fase de separação do minério da rocha. Os 

resíduos que ocorrem em menor frequência no município são os oriundos de sucatas de 

maquinário não mais utilizados pela empresa, além dos resíduos líquidos oriundos da estação 

de beneficiamentos.  

Na tipologia desses resíduos, destacam-se as pilhas de minérios pobres e de estéril, 

aparas e lamas da serraria e material fino particulado.  

Sobre a reinserção desses resíduos, setenta e cinco por cento das empresas 

entrevistadas reaproveitam ou encaminham para terceiros para aproveitamento. Os principais 

modos foram aproveitamento da indústria ceramista, preenchimento de cavas/túneis exauridos 

e aproveitamento na construção civil. 

No critério conscientização ambiental, todas as empresas responderam que 

desempenhavam de algum modo alguma atividade com esse viés, dentre elas cita-se 

aproveitamento de água de chuva, fornecimento de matéria prima para serem incorporados em 
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outras indústrias, recolhimento de sucatas e materiais eletrônicos, plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, viveiro de mudas, utilização de pó de serragem, resíduo de coco e podas de 

árvores.  

Uma das dificuldades encontradas foi a acessibilidade das empresas em relação a 

participação. Muitas das empresas ceramistas ou estavam com os contatos desatualizados ou 

não retornaram quando solicitadas.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em linhas gerais, pode-se concluir que através do levantamento realizado, as 

mineradoras e empresas ceramistas do município de Parelhas/RN, por mais que possuam 

alguns resíduos gerados em comum, não apresentam as mesmas técnicas de reaproveitamento. 

É comum encontrar diferenças entre as respostas, pois nem todas as empresas apresentam o 

mesmo porte Logo, não dispõem do mesmo capital para ser investido em processos de 

reaproveitamento mais avançados. Pretende-se fazer uma abordagem junto às empresas para 

sugerir parcerias com o IFRN. O instituto irá propor estudos para uma melhor compreensão 

dos resíduos, podendo a encontrar modos adequados para reaproveitamento. 
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ROCHAGEM: DESENVOLVIMENTO DE UM PETROFERTILIZANTE 

ATRAVÉS DE MISTURA DE ROCHAS POTIGUARES 

 

RESUMO 
 

No território brasileiro há vários tipos de  solo  com  composições  químicas diferentes, 

existindo aqueles que carecem de ser adubados para ter uma ótima fertilidade, garantindo, 

assim, uma boa produtividade. Atualmente, a rochagem é uma técnica empregada que promove 

a fertilização do solo com a adição de pó de rochas de diferentes tipos. Esse projeto de pesquisa 

tem o objetivo de desenvolver um composto petrofertilizante capaz de melhorar a fertilidade 

e aumentar a produtividade com base em misturas de pó de rochas encontradas na região do 

agreste potiguar. A metodologia adotada será subdividida em três etapas: pré-campo, campo e 

pós-campo. A fase de pré-campo compreenderá a identificação de jazidas minerais com base 

em pesquisas bibliográficas. A etapa de campo inclui coleta de amostras rochosas e de solo 

da  propriedade de terra definida pela EMATER-RN. Já na fase de pós-campo, serão 

realizados ensaios técnicos envolvendo as rochas e os solos capturados na fase de campo. 

Posteriormente, serão feitos experimentos envolvendo o composto petrofertilizante 

produzido, além de testes agronômicos. Assim, dentre os resultados mais esperados, teremos: 

definir a composição do composto petrofertilizante e estipular a viabilidade econômica da 

jazida mineral. 

PALAVRAS-CHAVE: Rochagem; Desenvolvimento; Petrofertilizantes; Rochas potiguares. 

 
ABSTRACT 

 

In the Brazilian territory, there are several types of soils with different chemical compositions, 

even those which need to be fertilized to have a great fertility, thereby ensuring, a good 

productivity. Nowadays, the rock powder is a technique used to promote the fertilization of the 
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soil with the adittion of different types of rocks powder. Thus, this research project aims to 

develop a petrofertilizer compound capable of improving fertility and increasing productivity 

based on a mixture of rock dust found in the potiguar region. The methodology adopted will be 

subdivided into three stages: pre-field, field and post- field. The pre-field phase will comprise 

the identification of mineral deposits based on bibliographic research. The field stage will the 

collection of rock and soil samples from the land defined by EMATER-RN. In the post-field, 

technical trials involving the rocks and soils captured in the field phase will be performed. 

Subsequently, experiments will be carried out involving the petrofertilizer compound produced, 

besides agronomic tests. Hence, the most anticipated results will be expected: to define the 

composition of the petrofertilizer and to establish the economic viability of the mineral deposit. 

KEYWORDS: Rock powder; Development; Petrofertilizers; Potiguar regions 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
O uso de rochas moídas como fontes agrominerais para fertilização do solo é 

conhecido como rochagem e, embora possa parecer uma novidade, já é praticado há vários anos, 

tendo como exemplos as práticas agrícolas da calagem e a fosfatagem (MEERT et al., 2009). 

Essa técnica tem despertado a atenção de pesquisadores como uma das alternativas às fontes 

convencionais, indicada principalmente para pequenos produtores. De forma geral, os solos 

brasileiros são empobrecidos pela ação do intemperismo, sendo carentes, principalmente, em 

fósforo e potássio. Para conseguir um bom rendimento é preciso investir em fertilizantes e 

corretivos, tornando-se necessária a importação de grande parte dos fertilizantes ou de suas 

matérias-primas, já que a produção nacional da maior parte destes produtos é insuficiente. A 

rochagem torna-se uma importante técnica de fertilização complementar às práticas 

tradicionalmente utilizadas no Brasil. 

Como vantagens atribuídas à rochagem, pode-se citar o fornecimento de vários 

nutrientes simultaneamente, devido à composição variada dos agrominerais e a disponibilização 

de nutrientes de forma mais gradual (VAN STRAATEN, 2006). Incluir estes agrominerais nas 

práticas de adubação pode tornar-se uma estratégia para elevar a fertilidade do solo e torná-lo 
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mais produtivo, possibilitando a redução do uso de fertilizantes solúveis convencionais e dos 

riscos ambientais inerentes ao seu uso, podendo também reduzir os custos de produção no 

campo. Ainda há escassez de conhecimento sobre quais materiais são mais promissores e os 

métodos que são mais indicados para análises, dosagens, granulometria ideal e formas de 

aumentar a solubilidade. Este trabalho tem como objetivo geral desenvolver um composto 

petrofertilizante capaz de melhorar a fertilidade e aumentar a produtividade com base em 

misturas de pó de rochas encontradas no agreste potiguar. Já os objetivos específicos são: medir 

potencial de troca catiônica, solubilidade, condutividade e pH dos pós de rocha. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A rochagem é uma técnica de fertilização baseada na adição de  pó de rocha ou de 

minerais com capacidade de alterar positivamente a fertilidade dos solos sem afetar o equilíbrio 

do ambiente. Essa técnica é tida como um processo alternativo ou complementar de fertilização 

(LAPIDO-LOUREIRO; NASCIMENTO, 2009). A aplicação de agrominerais ao solo 

caracteriza-se pelos diversos efeitos benéficos. Minerais provenientes de rochas ígneas e 

metamórficas contém muitos dos nutrientes necessários para as plantas. Em geral, dentre os 

nutrientes fornecidos pelas rochas estão: potássio, fósforo, cálcio, magnésio e enxofre, além de 

alguns micronutrientes (THEODORO et al., 2010). Os agrominerais principalmente associados 

a compostos orgânicos têm a vantagem de aumentar a retenção de água no solo (RESENDE et 

al., 2006) 

A baixa solubilidade das rochas faz delas um importante componente para a 

fertilização e evita lixiviação rápida dos nutrientes (LEONARDOS et al., 2000), as aparentes 

desvantagens da baixa concentração e solubilidade podem ser encaradas como vantagens em 

condições tropicais. Devido ao intemperismo as rochas liberam gradualmente os nutrientes e 

elevam o CTC do solo (SOUZA et al., 2010). Consequentemente, eles enriquecem os solos 

tropicais, que geralmente se apresentam lixiviados, pouco férteis e baixa CTC (MARTINS, 

2010).
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3 METODOLOGIA 

 
Para a execução desse projeto, a metodologia será dividida em: pré-campo, campo e 

pós-campo. Na etapa de pré-campo, foram realizadas pesquisas bibliográficas e cartográficas, 

averiguando-se mapas geológicos do Rio Grande do Norte e municípios para selecionar as 

regiões alvos de estudo.  

Na etapa de campo, foram coletadas amostras das rochas: micaxisto, diorito, augen 

gnaisse e monzogranito. Da região do agreste potiguar. Será realizada ainda a descrição 

pedológica macroscópica por meio de sedimentos colhidos. Essas amostras serão levadas para 

posteriores análises químicas.  

Já na etapa de pós-campo, as amostras de rochas foram fragmentadas (britadas e 

moídas). Posteriormente, foram feitas análises químicas nos pós de rocha, utilizando EDX e 

EDS. Futuramente será analisada a capacidade de troca catiônica utilizando os métodos KCl e 

melish1. Para que seja analisada a fertilidade do solo e a disponibilidade de nutrientes dos pós 

de rocha, logo após será definido o composto petrofertilizante. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Foram escolhidas as rochas: micaxisto, diorito, augen gnaisse e monzogranito, pois 

se tratam de rochas que apresentam espectros de elementos importantes para com o 

desenvolvimento da planta, e com a conclusão das análises químicas foi possível notar a 

presença desses elementos, como demonstrado na tabela 1. 

Tabela 1: Análises químicas quantitativas das rochas estudadas. 

 

 

       

 Devido aos bons resultados apresentados por essas rochas, será medida o CTC tanto das 

rochas quanto do solo para que seja conhecida a disponibilidade de nutrientes em ambos, para 

que assim possam ser feitos os testes agronômicos e espera-se descobrir a formula do 

 Diorito Micaxisto Augen gnaisse Monzogranito 

SiO2 45, 346% 50, 176% 57, 654% 53, 666% 

Fe2O3 16, 656% 17, 356% 8, 102% 10, 363% 

CaO 10, 282% 8, 943% 4, 773% 7, 832% 

K2O 6, 521% 4, 947% 9, 441% 7, 438% 

P2O5 2, 428% - - 1, 736% 

Fonte: Dos autores (2019) 
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composto petrofertilizante ideal.     

                        

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Conclui-se que a rochagem configura-se como uma estratégia de manejo rentável e 

eficaz, podendo substituir ou complementar as técnicas atualmente utilizadas e facilmente ter 

resultados equiparados a elas. A adição de pó de rochas encontradas na região do agreste potiguar 

podem vir a se torna uma boa opção para fertilização, principalmente considerando para estudo 

os afloramentos que se encontram próximos a cidades, pois eles têm logística melhor. De maneira 

geral, as conclusões do projeto podem ser benéficas principalmente para pequenos produtores de 

renda baixa, além de ser uma boa forma de valorizar a região do nordeste que é há tempos tem 

seu potencial desvalorizado.  
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DICIONÁRIO ILUSTRADO DOS RECURSOS MINERAIS DO 

SERIDÓ ORIENTAL: UMA FERRAMENTA DIDÁTICA COM 

ABORDAGEM INFORMATIVA 
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Robson Rafael Oliveira; e Rosa Maria Silva Medeiros 

 IFRN – Campus Parelhas;  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

Face às constantes alterações ambientais oriundas do manejo irregular dos recursos 

naturais, faz-se necessário difundir na educação básica, informações que permitam formar 

indivíduos conscientes ambientalmente. Uma ação paliativa ocorre nos institutos técnicos 

que possuem cursos integrados voltados para a temática de Geociências, dentre eles 

Geologia, Mineração, Geodésia, Controle Ambiental, Gestão Ambiental etc. Porém, 

tendo em vista a bagagem inicial do ensino básico e as ferramentas de pesquisa 

disponíveis, os alunos ingressantes nesses cursos apresentam sérias dificuldades no 

tocante a essas temáticas, logo, necessitam de ferramentas interativas e com linguagem 

acessível capaz de garantir a afeição pelo assunto e a interdisciplinaridade. Deste modo, 

este projeto propõe dinamizar o ensino-aprendizagem das Ciências da Terra, na 

microrregião do Seridó Oriental, através da incorporação de um dicionário ilustrado, que 

poderá ser usado pelos envolvidos em tais cursos assim como áreas correlatas e pela 

comunidade local. Para tal, o projeto dispõe de uma metodologia caracterizada por um 

levantamento bibliográfico; definição de macroestrutura, microestrutura e diagramação 

do dicionário. Esse material, inicialmente disponibilizado aos discentes do Campus 

Avançado Parelhas, almeja fornecer ao pesquisador, leigo ou não na temática, maior 

compreensão dos recursos minerais locais, garantindo a interatividade no processo de 

ensino-aprendizagem assim como uma comunicação mais eficaz entre o núcleo 

estruturante e núcleo tecnológico da instituição. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dicionário ilustrado. Geociências. Interdisciplinaridade. 

Ferramentas ativas. Interface ensino-aprendizagem.  

 

ABSTRACT 

Given the constant environmental changes arising from the irregular management of 

natural resources, it is necessary to disseminate in basic education, information that 
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allows the formation of environmentally conscious individuals. A palliative action occurs 

in technical institutes that have integrated courses focused on the theme of Geosciences, 

among them Geology, Mining, Geodesy, Environmental Control, Environmental 

Management etc. However, in view of the initial background of basic education and the 

search tools available, students entering these courses have serious difficulties regarding 

these themes, therefore, they need interactive tools and accessible language capable of 

ensuring affection for the subject and ensure interdisciplinarity. Thus, this project 

proposes to streamline the teaching and learning of Earth Sciences, in the Seridó Oriental 

microregion, by incorporating an illustrated dictionary that can be used by those involved 

in such courses as well as related areas and by the local community. To this end, the 

project has a methodology characterized by a bibliographic survey; macrostructure 

definition, microstructure and dictionary diagramming. This material, initially made 

available to students at the Advanced Campus Parelhas, aims to provide the researcher, 

lay or not on the subject, a better understanding of local mineral resources, ensuring 

interactivity in the teaching-learning process as well as a more effective communication 

between the structuring core and technological core of the institution. 

 

KEYWORDS: Illustrated Dictionary. Geosciences. Interdisciplinarity. Active Tools. 

Teaching-learning interface. 

 

1 INTRODUÇÃO  

As Geociências ou Ciências da Terra referem-se às diferentes áreas do 

conhecimento capazes de interagir e articular os estudos dedicados à compreensão do 

planeta Terra. Tais ferramentas fornecem embasamento teórico e prático que auxiliam os 

indivíduos a compreender e modificar o espaço que os rodeiam. Apesar da sua relevância, 

é notória a desinformação e o desinteresse por grande parte da população, haja vista a 

forma como a temática é abordada durante o ensino básico – fragmentada e auxiliada por 

materiais didáticos superficiais ou, até mesmo defasados.  

Os cursos técnicos voltados para a temática (Geologia, Mineração etc), como o 

curso de Mineração ofertado pelo IFRN, no campus Avançado de Parelhas, suprem um 

pouco essa carência. Dois dos principais desafios de ensino e aprendizagem a serem 

enfrentados são a superficialidade na abordagem desses assuntos no ensino fundamental, 

e a dificuldade de compreensão da área, ocasionada pela utilização de uma linguagem 

puramente técnica nos principais veículos de pesquisa. Devidos a esse contexto, a maioria 
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dos discentes ingressantes em cursos, como o de Mineração, tendem, muitas vezes, a se 

desinteressarem pela área, pelo curso. Para superação desses desafios, faz-se necessária a 

confecção de materiais didáticos informativos que deem suporte ao processo de 

aprendizagem dos ingressantes e os estimulem a adquirir o conhecimento mínimo 

necessário para entender a dinâmica terrestre. 

Este trabalho objetiva confeccionar um dicionário ilustrado para os termos básicos 

(Minerais e Rochas), adaptando informações técnicas para uma linguagem mais 

simplificada, porém, significativa. A fim de tornar informações dessa área mais 

compreensíveis para o leitor e desenvolver um senso de pertencimento e familiaridade 

dos ingressantes no IFRN/PAAS com o curso de Mineração, o dicionário abordará os 

principais recursos minerais locais, ou seja, existentes em sete dos dez municípios da 

microrregião do Seridó Oriental na qual o município de Parelhas está inserido. No futuro, 

pretende-se abranger o material para escolas de ensino básico e áreas correlatas. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O dicionário é uma obra metalinguística que se destina à consulta, já que é nele 

que está registrado e legitimado as unidades que compõem o léxico. Essa obra é 

comumente organizada em ordem alfabética, por razões estruturais e de consulta, que 

expõe informações gramaticais, semânticas, pragmáticas e conhecimentos culturais 

referentes à língua. O dicionário, além de ser um livro de consulta, trata-se de uma 

ferramenta pedagógica e de representação cultural de determinada nação (SANTIAGO, 

2012, p.2). 

Em relação à organização, um dicionário é composto por dois alicerces: o da 

macroestrutura e o da microestrutura. A macroestrutura define as três partes principais da 

obra – páginas iniciais (apresentação, prólogo, introdução, instruções, abreviaturas), 

corpo do dicionário (nomenclaturas) e páginas finais (anexos, tabelas etc.). A 

microestrutura trata-se dos verbetes, os quais obedecem determinados critérios 

(SANTIAGO, 2012, p.5). 
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Em relação à categorização, os dicionários podem ser denominados linguísticos, 

não linguísticos, monolíngues, plurilíngues, sincrônicos, diacrônicos, gerais, restringidos 

e terminológicos (GUERRA, 2003, p. 59-77). O dicionário ilustrado aqui proposto 

enquadra-se nas categorias linguísticos, não linguísticos e terminológicos. 

Para a coleta de dados, utilizou-se ferramentas de pesquisa em relação às ciências 

da Terra e, recursos abrangentes da região escolhida, sendo citados e tomados como 

auxílio os livros técnicos Rochas e Minerais (SHUMANN, 1985), Os minerais: elementos 

da geodiversidade (LICCARDO, 2017) e Collecting Rocks, Gems and Minerals: 

Identification, Values and Lapidary (POLK, 2016). 

3 METODOLOGIA  

Inicialmente, foi realizado um levantamento bibliográfico acerca das temáticas 

Dicionário, Ferramentas Ativas, Ensino de Geociências no Ensino Básico, Minerais e 

Rochas e Recursos Minerais do Seridó Oriental. As principais fontes consultadas foram 

SHUMANN, (1985); JORDT-EVANGELISTA (2002); LICARDO e CHODUR (2017); 

DENNIE (2017); POLK (2016), além dos conteúdos digitas.  

Após a apropriação da temática, foi estabelecida a macroestrutura do dicionário – 

páginas iniciais, corpo do dicionário e páginas finais. Para essa definição, foi levado em 

consideração o p público-alvo, faixa etária, condição social, além da quantidade de 

palavras-entrada necessárias. Nessa etapa foram elaborados o prólogo, a introdução, os 

personagens interlocutores e instruções. 

Na etapa seguinte, foram elencados os principais recursos minerais (minerais e 

rochas) do Seridó Oriental para serem contemplados como verbetes. Prezou-se pela 

escolha daqueles mais representativos e importantes regionalmente. De posse desse banco 

de dados, será definida a microestrutura (verbetes). Os verbetes deverão conter 

preferencialmente uma palavra-entrada, categoria, definição, etimologia, aplicações, 

curiosidades e nomenclatura local. Será utilizada a plataforma MindtheGraph 

(https://mindthegraph.com/) para a confecção das páginas dos verbetes. Ao fim, o 

material será diagramado e disponibilizado nos formatos impressos e digitais.  
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir da sistematização do dicionário ilustrado para leigos da área mineralógica, 

busca-se a materialização de uma ferramenta didática de consulta, estruturada a partir de 

uma linguagem menos técnica e mais acessível a leitores do ensino médio. Essa 

ferramenta didática é de crucial importância, inclusive, para pessoas que convivem com 

determinado assunto da área mineralógica, mas não o entende de forma a poder dialogar 

com outras pessoas que possuem um conhecimento mais aprofundado sobre a área.   

No quesito ensino, espera-se dinamizar as aulas e fornecer aos alunos materiais 

mais acessíveis e práticos para o uso, elencado de forma organizada e informativa. Os 

docentes da área técnica poderão melhor planejar suas aulas, baseado na linguagem 

concisa e clara do dicionário e os docentes da área propedêutica poderão aprofundar-se e 

tornar suas aulas também mais eficientes. Serão explanados tópicos introdutórios, como 

por exemplo definições básicas de minerais, propriedades químicas e físicas 

mineralógicas, utilidade de determinado recurso no cotidiano, local de origem, minerais 

e rochas predominantes no Seridó oriental do Rio Grande do Norte.   

Espera-se, que ao final do projeto, o dicionário seja utilizado para divulgação do 

curso de mineração, expandindo-o não só para quem faz parte do IFRN-PAAS, mas 

também que atenda à comunidade externa da cidade na qual o Campus está localizado e 

abrangendo até cidades vizinhas. Pode-se ainda promover a ministração de aulas sobre o 

dicionário e leituras coletivas dele, com o intuito de sanar dúvidas e discutir sugestões de 

melhora, tendo em vista possibilidades de ampliação do público, passando a contemplar 

alunos e professores de escolas municipais e estaduais da cidade e região. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De posse do material produzido pelo projeto, espera-se tornar mais acessível o 

conhecimento das Ciências da Terra e incutir o senso de pertencimento e consciência 

ambiental nos cidadãos. Ao longo da sua confecção, também foi notada a importância de 

um dicionário na representação das unidades de sentido de determinada comunidade. 
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Além disso, trata-se de uma ferramenta que permeia a interface ensino e aprendizagem 

por vários anos da vida acadêmica dos estudantes. 
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 INFLUÊNCIAS DOS AMBIENTES GEOLÓGICOS NA SAÚDE DA 

POPULAÇÃO NO MUNICÍPIO DE SANTANA DO MATOS/RN 
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CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA 

RESUMO 

Ambientes geológicos ígneos e metamórficos são perfeitos para a acomodação de 

elementos químicos altamente radioativos e tóxicos, como o urânio. Um elemento como 

esse possui fácil transmissão e é classificado de acordo como ele afeta negativamente o 

corpo humano, podendo ser de agudo até crônico. Através de um mapeamento do 

município de Santana do Matos (RN), foi descoberto que este se encontra acima de uma 

anomalia de urânio. Após um levantamento, foi constatada uma alta taxa de incidência de 

câncer na população, que provavelmente está sendo afetada pela água subterrânea e/ou 

pelos alimentos. A partir dessa problemática, objetiva-se fazer um estudo da área através 

de geotecnologias e estudo no campo com aparelhos específicos para que, caso haja má 

influência do urânio, a prefeitura, junto com os órgãos responsáveis tomem as medidas 

necessárias para proteger a população. Essa pesquisa, além de prestar serviço para a 

sociedade, proporciona aos pesquisadores conhecimento em várias temáticas, tanto na 

teoria quanto na prática, agregando à sua carreira profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Urânio. Tório. Potássio. Radioatividade. Análise.  

ABSTRACT 

Igneous and metamorphic geological environments are perfect for accommodation of highly 

radioactive and toxic chemical elements, such as uranium. An element like this is easy to 

convey and is classified according to how negatively affects the human body and can be acute 

until chronic. Through a mapping of Santana do Matos (RN), it was discovered that the city is 

above a uranium anomaly. After a survey, a high incidence rate of cancer was found in the 

population likely to be affected by groundwater and/or food. From this problematic, the 

objective is to study the area trough geotechnologies and practical study with specific devices 

so that if there is bad influence of uranium, the city hall, together with the responsible agencies, 

take the necessary measures to protect the population. This research, in addition providing 

services to society, provides researchers with knowledge on various topics, both in theory and 

practice, adding to their professional career. 
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KEYWORDS: Uranium. Thorium. Potassium. Radioactivity. Analysis.  

1 INTRODUÇÃO 

Santana do Matos, um município do Rio Grande do Norte, localiza-se em um 

ambiente ideal para o aparecimento de minérios contendo óxido de urânio e está bem 

acima de uma anomalia radioativa do mesmo elemento, junto com a presença de tório e 

potássio, que se encontra bem próxima a área urbana do município. Além disso, essa 

mesma região apresenta falhas geológicas, o que facilita a transmissão do urânio.  

O Urânio (U) é um elemento químico radioativo, sendo um metal prateado, dúctil 

e maleável, que, entrando em contato com o ar, forma em sua superfície uma camada de 

óxido. Ele existe naturalmente na forma de três isótopos: U234, U235 e U238 (DNPM, 2008).  

Atualmente o elemento possui extrema importância devido ao seu potencial energético, 

no entanto, por ser radioativo e consequentemente prejudicar a saúde humana, ao mesmo 

tempo é palco de grandes preocupações. 

Segundo a Secretaria de Saúde do Município de Santana do Matos, no último 

levantamento realizado em 2019, foram constatados 119 casos de câncer no município, 

um número alarmante diante da quantidade de habitantes – cerca de 14.000 de acordo 

com o último censo realizado pelo IBGE, em 2010. O fato de a cidade ser abastecida 93% 

por poços tubulares (aquíferos), advindos da bacia hidrográfica Piranhas-Açu, em que 

dessa porcentagem 35% é para consumo animal (CPRM, 2005), traz a principal suspeita: 

a contaminação da população pode estar sendo causada pelo contato com essa água e pelo 

consumo da carne animal. 

Partindo disso, o projeto de pesquisa objetiva avaliar a área em questão para que 

se obtenham dados conclusivos sobre as más influências desses elementos tóxicos. 

Portanto, negligenciar a base de apoio a este tema é pôr em risco vidas que estão sendo 

construídas, logo, a análise dessa anomalia é importantíssima. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Os três isótopos de urânio, por possuírem seus núcleos instáveis, liberam energia 

pura em forma de radiação tóxica e radioativa. Os efeitos de toxicidade podem ser 

classificados em: agudos, quando há exposição a uma alta taxa de radioatividade em um 

curto período; e crônicos, em que a contaminação se dá por baixas doses significativas ao 

longo de muito tempo, mas que é tão letal quanto na toxicidade aguda. Em Santana do 

Matos, a suspeita é de que a população esteja sendo afetada pela contaminação dos 

alimentos e da água. Com essa exposição frequente podem aparecer problemas crônicos 

como câncer de pulmão, de pele ou de sangue, problemas na tireoide e esterilidade 

(DELGADO, 2011). 

De maneira simplificada, o levantamento aerogeofísico consiste em um 

levantamento de dados de uma certa região por meio de uma aeronave. Para a obtenção 

de valores quantitativos e qualitativos de elementos radioativos, faz-se uso de aparelhos 

de medição específicos, como o gamaespectrômetro a até 200m de altura. Segundo 

Rudnick e Gao, na crosta continental, o urânio apresenta um valor médio de 1,3 ppm. O 

tório, por sua vez, apresenta valor médio de 5,6 ppm. Já o potássio aparece com 

abundância média de 1,5%. 

3 METODOLOGIA 

Para uma primeira análise da área pesquisada utilizou-se o programa de 

geoprocessamento Arcmap 10.5 e a partir disso foram descobertas anomalias de urânio, 

tório e potássio. Com essas informações, obtidas através do levantamento aerogeofísico 

da CPRM realizado em 2008, foram construídos mapas da mesma temática de cada 

elemento. Além disso, usando o mesmo software, analisarem-se a topografia, declividade 

e a hidrologia da região anômala. Serão feitas viagens à Santana do Matos para 

verificações empíricas dos teores de radiação ionizante na área da anomalia, realizadas 

através do aparelho de medição (cintilômetro); e os presentes nas águas dos reservatórios 

que abastecem o município. Também haverá a coleta das rochas do local estudado que 

serão posteriormente preparadas para serem amostras de análises químicas e físicas, 
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produzidas a partir dos equipamentos analíticos EDX (espectroscopia de raios X) e DRX 

(difração de Raios-X) a ser realizadas no laboratório de caracterização de materiais e 

minerais (LACAMM), presente na Diretoria de Recursos Naturais do Campus Natal 

Central. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As figuras 1, 2 e 3 abaixo representam respectivamente o geoprocessamento das 

anomalias de urânio, potássio e tório. 

 FIGURA 1 – ANOMALIA DE URÂNIO     FIGURA 2 – ANOMALIA DE POTÁSSIO     FIGURA 3 – ANOMALIA DE TÓRIO 

 

De acordo com a figura 1, os valores de concentração do urânio vão de abaixo de 

1ppm até 15,2ppm. Na figura 2, o potássio apresenta valores de abaixo de 2% até 6,32%, 

enquanto na figura 3, os de tório aparecem de abaixo de 10ppm até 82,9ppm. Os valores 

encontrados, em comparação às médias anteriormente citadas, são alarmantes, no entanto, 

para que seja comprovado se a anomalia está de fato comprometendo os habitantes do 

município, será necessária a análise da água dos reservatórios e das amostras de rochas lá 

coletadas, além dos valores de radiação obtidos através do cintilômetro. Caso os dados 

comprovem que o nível de radiação da cidade esteja acima do considerado tolerável e 

que, como consequência disso, a população esteja sendo contaminada pela água, 

alimentos ou até mesmo pelo contato direto com o urânio, os resultados obtidos através 

do projeto de pesquisa serão encaminhados para a prefeitura de Santana do Matos e para 

os órgãos competentes a respeito do assunto. São esses últimos: CDTN – Centro de 

Desenvolvimento de Tecnologia Nuclear, que é o responsável pela identificação e análise 

de metais tóxicos; e o CNEN – Comissão Nacional de Energia Nuclear, que objetiva 

principalmente desenvolver técnicas de pesquisa e regular o uso de energia nuclear no 

Brasil. 

Fonte: AUTORAL (2019) Fonte: AUTORAL (2019) Fonte: AUTORAL (2019) 
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Com todas essas autoridades cientes da situação, espera-se que sejam tomadas as 

devidas precauções, seja amenizando, erradicando ou prevenindo os riscos causados de 

maneira a assegurar o bem-estar da população do município. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com os resultados, foi possível estimar que a anomalia é de fato um 

caso a ser analisado futuramente a partir da análise química da água dos reservatórios do 

município e das rochas coletadas em contraste com os dados que serão gerados a partir 

do aparelho de medição (cintilômetro). 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra; Engenharia civil. 

RESUMO 

O presente projeto trata de uma pesquisa, inicialmente documental, em que a partir de um 

estudo das ementas do curso técnico em Edificações ofertado pelo Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus São Paulo do Potengi (IFRN-

SPP), foi quantificado as disciplinas do eixo tecnológico que utilizam de conceitos matemáticos 

para serem desenvolvidas. Com base neste quantitativo, um estudo aprofundado está sendo 

realizado com a finalidade de compreender como os conceitos matemáticos aparecem nas 

disciplinas listadas. Na sequência, como resultado desse levantamento de dados serão criadas, 

com auxílio de professores das áreas técnicas, atividades interdisciplinares de resolução de 

problemas com contexto técnico os quais são resolvidos com aplicação de conceitos 

matemáticos. Dessa forma, pretende-se tornar o ensino da Matemática mais aplicável e com 

significados para os alunos do curso técnico integrado em Edificações, ao passo que colabora 

com os professores de ambos os núcleos (tecnológico e estruturante) que poderão usar as 

atividades em suas aulas, fazendo uma ponte entre a área técnica e disciplinas propedêuticas 

como a Matemática.  

PALAVRAS-CHAVE: Matemática Básica. Ensino técnico. Interdisciplinaridade. Edificações. 

Construção civil.  
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ABSTRACT 

The present project deals with an initially documentary research in which, from a study of the 

curriculums of the technical course in Buildings offered by the Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Rio Grande do Norte, São Paulo do Potengi Campus (IFRN-SPP) , quantified the 

disciplines of the technological axis that use mathematical concepts to be developed. Based on this 

quantitative, an in-depth study is being conducted to understand how mathematical concepts appear 

in the listed disciplines. As a result of this survey data will be created, with the help of technical 

teachers, interdisciplinary problem solving activities with technical context which are solved by 

applying mathematical concepts. Thus, it is intended to make the teaching of mathematics more 

applicable and meaningful for students of the integrated technical course in Buildings, while 

collaborating with teachers from both cores (technological and structuring) who can use the activities 

in their classes, bridging the gap between technical and propaedeutic disciplines such as mathematics. 

KEYWORDS: Basic Math. Technical Education. Interdisciplinarity. Buildings. Construction. 

1 INTRODUÇÃO 

É comum os professores que lecionam a disciplina Matemática nos cursos técnicos 

não terem conhecimento sobre a área de cada curso e, por este motivo, não se sentem 

confortáveis em fazer aplicações dos conceitos matemáticos que são ensinados. Por outro lado, 

professores das áreas técnicas aplicam fórmulas matemáticas e se utilizam de técnicas 

matemáticas sem a preocupação ou o domínio das demonstrações ou teorias que as envolvem.  

A disciplina Matemática é normalmente vista sem aplicações para o curso. Um dos 

motivos para isso ocorrer se deve à falta de conhecimento técnico dos professores de 

Matemática, conhecimentos estes, que foge da sua formação inicial e continuada. Mesmo que 

os docentes tomem iniciativa própria em se aperfeiçoarem e adentrarem na área do curso o qual 

estão atuando, há pouquíssimos materiais didáticos que apliquem a matemática do Ensino 

Médio em cursos técnicos como Edificações.   
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Tendo isso em vista, a presente pesquisa visa identificar em quais disciplinas técnicas 

do curso de Edificações há conceitos matemáticos, como estes conceitos são úteis nestas 

disciplinas e, criar atividades interdisciplinares com problemas de contexto técnico, resolvidos 

por meio da aplicação da Matemática. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O termo interdisciplinar surge da recíproca entre duas ou mais disciplinas. Tratamos 

neste projeto de uma interdisciplinaridade escolar, onde “as noções, finalidades, habilidades e 

técnicas visam favorecer, sobretudo, o processo de aprendizagem, respeitando os saberes dos 

alunos e sua integração” (FAZENDA, 2013, p.26). Severino (1998) afirma que ao se pensar em 

interdisciplinaridade, se pensa imediatamente em projetos integradores, articulados com a 

finalidade de desenvolver atividades que garantam a prática do conhecimento. Isso só pode se 

dar pela prática de pesquisa que, segundo Severino (1998, p.43), “aprender é, pois, pesquisar 

para construir; constrói-se pesquisando”. 

Nesse sentido, propõe-se aqui, um projeto de pesquisa interdisciplinar envolvendo a 

Matemática e disciplinas técnicas de Edificações, oferecida no IFRN, campus São Paulo do 

Potengi, de onde estuda e trabalha os pesquisadores deste projeto. 

3 METODOLOGIA 

Este projeto está sendo realizado em três momentos. O primeiro momento foi um 

estudo aprofundado de todas as ementas pertencentes ao eixo tecnológico do curso de 

Edificações com a finalidade de identificar quais componentes curriculares demandam 

conhecimento de conceitos matemáticos. Para tanto, usou-se o Projeto Político Pedagógico do 

curso e entrevistou-se os professores que lecionam cada disciplina técnica, no campus São 

Paulo do Potengi. Os docentes nos informaram quais disciplinas necessitavam de conceitos 

matemáticos para serem desenvolvidas e, num segundo momento, explicaram como tais 

conceitos matemáticos são úteis no desenvolvimento dessas disciplinas técnicas. O terceiro e 

último momento objetiva construir sequências de atividades didáticas que consistirão em 

questões e problemas em Edificações, denominados de problemas de contexto técnico, ao passo 
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que seja necessário o conhecimento e aplicação de determinados conceitos matemáticos para 

resolvê-los. Os problemas de contexto técnico possuirão também caráter social, ou seja, serão 

discutidos problemas sociais cuja solução será realizada com base nos conceitos do eixo técnico 

de edificações e da matemática. Cada sequência de atividades segue um padrão com 

características gerais, objetivos, recursos, cronogramas e gabaritos, de modo a facilitar o uso 

por qualquer docente. Serão construídas atividades que envolvam todas as disciplinas do eixo 

tecnológico do curso de Edificações que utilizam conceitos matemáticos e poderão ser aplicadas 

para ensinar e aprender conceitos específicos em Matemática I, II e III do curso técnico 

integrado em Edificações, bem como, ser utilizadas nas próprias disciplinas técnicas. 

4 RESULTADOS PARCIAIS 

Analisando-se as disciplinas pertencentes ao eixo tecnológico do curso técnico 

integrado em edificações, conforme Projeto Político Pedagógico, observou-se que pouco mais 

de 81% das disciplinas técnicas do curso necessitam de conceitos matemáticos para serem 

desenvolvidas. De fato, já no primeiro ano do curso, os alunos se deparam com o uso de 

geometria plana e espacial, tais como tipos e posições de retas, plano cartesiano, par ordenado, 

nomenclatura e características de figuras planas e sólidos geométricos para aplicar na disciplina 

Desenho Técnico. Ângulos notáveis também é trabalhado nesta disciplina. Dentre as demais 

disciplinas analisadas verificou-se que os conteúdos matemáticos abordados são, além de 

geometria plana e espacial, regra de três simples e composta, escala, porcentagem e 

trigonometria, análise e interpretação de gráficos em escala logarítmica, funções afim e 

quadrática, logaritmo, dentre outros conceitos. 

Até o momento, foi criada uma única sequência de atividades didáticas voltadas a 

alunos do primeiro ano do curso. O objetivo principal da sequência é projetar e construir 

casinhas de cachorro a baixo custo. Ao longo da execução das atividades propostas, os 

estudantes se conscientizarão da importância de organizações não governamentais e projetos 

de lei que visem a proteção dos animais; aprenderão a desenhar em perspectiva; construirão 

projetos simples de cômodos por meio de plantas baixas; diferenciarão área de perímetro e 

executarão nas devidas escalas e proporções 
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A sequência criada é dividida em quatro momentos. O primeiro discute sobre animais 

abandonados no Brasil e os projetos governamentais e não governamentais de proteção aos 

animais. No segundo momento, a turma se dividirá em grupos que se responsabilizará por 

pesquisar o melhor material e estrutura para uma casinha de cachorro de rua atentando-se, 

também, ao custo da execução. Cada grupo irá desenhar seu projeto de casinha de cachorro e 

responderão algumas questões referentes ao desenho realizado. O terceiro momento será 

destinado para a execução do projeto proposto e, no último momento, os grupos apresentarão 

seus resultados à comunidade escolar e local, incluindo o orçamento de execução. 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera-se que com a elaboração das atividades interdisciplinares, os professores de 

Matemática se sintam confortáveis em aplicar os conteúdos o qual lecionam de forma mais 

direcionada ao curso de Edificações dando, assim, mais significado e aplicabilidade aos 

conceitos matemáticos estudados. 

Há, de fato, uma quantidade significativa de disciplinas específicas do curso técnico em 

Edificações que utilizam-se da Matemática para serem desenvolvidas, sendo esta quantidade 

equivalente a 81,25% de todas as disciplinas do eixo tecnológico do curso. Os conteúdos 

matemáticos identificados nestas disciplinas são, dentre outros, geometria plana e espacial, 

plano cartesiano, regra de três simples e composta, razões e proporções, trigonometria, gráficos, 

funções afim e quadrática e logaritmo. É possível criar atividades interdisciplinares que 

integrem disciplinas técnicas com a Matemática, exequíveis, como projetar e construir casinhas 

de cachorro de rua. 
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EVASÃO ESCOLAR:UM PROBLEMA A REFLETIRNOS CURSOS 

SUPERIORES 

LIMA, N. F.1; SANTOS, J. J.2; OLIVEIRA, G. J. C3; SANTOS, R. M4 . 

1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 

Em nossa pesquisa, sobre a evasão escolar, foi possível observar a intensa relação desta com a 

sociedade. E isso além de ser importante para o nosso conhecimento, também nos dá a 

possibilidade de fazer algo a respeito (de início com a turma de licenciatura de matemática do 

IFRN campus São Paulo do Potengi, a qual é a causa de nossas pesquisas). Por ser um fenômeno 

complexo, a evasão escolar é difícil de se mapear todas as possíveis variáveis ou fatores que 

estão envolvidos neste evento. Sabemos que a evasão nos cursos é real e praticamente 

inevitável. Ela ocorre não só em países em desenvolvimento, como em países desenvolvidos. 

E esta não traz problemas apenas para o aluno, por não concluir um determinado ensino ou 

curso, mas também prejudica o desenvolvimento da instituição, uma vez que esta precisa 

proporcionar um bom uso dos recursos que são oferecidos para serem gastos com estes alunos. 

Através de pesquisas realizadas pelo grupo do projeto, foi descoberto que as maiores causas da 

evasão escolar, estão ligadas ao perfil socioeconômico, acadêmico e cultural dos alunos, como: 

insatisfação (com o curso, com a instituição de ensino, com os professores, etc.), carência de 

recursos financeiros, problemas familiares, ausência de transporte, lacunas de conhecimento, 

entre outros. Sabendo disso, foi realizado um exame de sondagem e um questionário para que 

os alunos respondessem, para assim ser possível analisar os perfis de cada aluno, e com isto, 

saber o que fazer para minimizar ou se possível extinguir a evasão neste curso.. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Evasão escolar. Ensino superior. Licenciatura em matemática. 

 

ABSTRACT 

This research revealed a strong relationship between school dropout and society. Some 

of the aspects found point to the possibility of further intervention in the Mathematics major on 

IFRN campus São Paulo do Potengi, which is the context of our research. School dropout is a 

complex event in which it is difficult to map all the variables or factors involved. We know that 

evasion in courses is real and practically inevitable. It occurs not only in developing countries, 

but also in developed countries. And this does not bring problems only for the student, for not 

accomplishing a certain course, but also hinders the development of education institutions, since 

it needs to apply, efficiently the resources that are offered to be spent with these students. This 

investigation revealed that the bigger causes of school dropout are related to the socio-

economic, academic and cultural profile of students, such as: dissatisfaction (with the course, 

institution, or teachers etc.), lack of financial resources, family problems, problems with 

transport, knowledge gaps, among others. Knowing this, a survey was conducted and a 

questionnaire for students to answer, so that it is possible to analyze the profile of each student, 

and thus, to decide on what to do in order to minimize or if possible to extinguish the evasion 

in this course. 

KEYWORDS: School dropout. Higher education. major in mathematics. 

1220 



 
 

 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O conceito de evasão escolar não é único, pesquisadores e instituições de ensino 

tem conceitos diferentes da evasão escolar. Segundo Lima e Machado (2014, apud MEC, 

SESU, ANDIFS e ABRUEM, 1996, p. 19) o conceito de evasão escolar entendido pelo 

ministério da educação e cultura – MEC “é a saída definitiva do curso de origem sem 

conclusão, ou a diferença entre ingressantes e concluintes, após uma geração completa.” 

Já para outros pesquisadores a evasão é a interrupção do estudo em qualquer nível de 

ensino (LIMA e MCHADO, 2014, p. 122). 

As razões da evasão de um curso são diversas, o discente pode evadir-se porque 

não gostou do curso, isto é, a perspectiva que ele tinha do que ia estudar, onde iria atuar, 

a perspectiva de trabalho e remuneração foram frustradas quando conheceu a realidade 

durante o curso. Também, pode estar atrelado ao perfil ou habilidades desenvolvidas pelo 

discente, ou seja, o mesmo ainda não desenvolveu, no tempo proposto, as habilidades e 

competências necessárias ou suficientes para acompanhar o curso. 

Com isso, nosso objetivo principal, através dos resultados obtidos no questionário 

e no exame de sondagem, é poder minimizar, se possível extinguir, a evasão deste curso 

de licenciatura em matemática. Também pretendemos estimular cada vez mais os alunos 

a seguirem a profissão de educadores, seja com conversas individuais ou em grupos e 

também através de palestras motivacionais, pois a intenção dos cursos de licenciaturas 

não são somente formar alunos, mas garantir que estes prossigam na área da educação, e 

assim atenderem a demanda da sociedade, pois, quanto menos educadores se tem em uma 

sociedade, pior será a qualidade de ensino para as próximas gerações desta. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A evasão ocorre, praticamente, em todos os cursos de aprendizagem ou formação 

acadêmica, técnica e profissional. Este evento (evasão) não é particular do brasil (LIMA 

e MACHADO, 2014, p.123), e em especial, do IFRN, porque ocorre no mundo inteiro, 
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não só em países desenvolvidos como Estados Unidos, Inglaterra, Japão, como em países 

emergentes a exemplo do Brasil, Argentina, África do Sul, Montenegro, entre outros. 

Dificilmente se encontrará um curso de formação que não haja evasão discente. 

A situação da educação brasileira é bastante preocupante, pois o investimento feito 

pelo governo na educação, em especial a educação superior, na modalidade das 

licenciaturas, não tem produzido bons resultados para a comunidade acadêmica e a 

sociedade que tanto necessita de profissionais qualificados. 

Assim, em face do que foi apresentado, destaca-se a necessidade de estudos que 

possam oferecer dados necessários ao combate a esse fenômeno complexo, chamado 

evasão. Segundo Bittar et al. (2012, p. 4) “é necessário investigar os fenômenos que levam 

à evasão escolar universitária nos Cursos de Licenciatura e, em particular nos de 

Matemática”. Semelhantemente, Lima e Machado (2014) apontam que um estudo mais 

detalhado buscando caminhos que combatam a evasão tem se tornado questão de 

valorização dos investimentos do governo. 

3 METODOLOGIA 

Primeiramente, foi realizado um diálogo com os discentes para conhecer suas 

expectativas com o curso de licenciatura em matemática e em seguida os motivamos a 

permanecer no curso. Foi aplicado um teste de sondagem para verificar suas habilidades 

em aritmética, álgebra, geometria e estatística (Nível fundamental e médio), também 

fizemos uma palestra sobre a carreira acadêmica e profissional do licenciado em 

matemática. 

Foi feito também o primeiro questionário, a fim de verificar o perfil 

socioeconômico, acadêmico e cultural de cada discente, e também verificar o aprendizado 

destes, para que possamos realizar atividades que possam contribuir com a permanência 

dos alunos. No começo deste segundo período, tivemos um diálogo com a turma, para 

que recebêssemos sugestões dos alunos para uma melhor eficácia no nosso objetivo. Esse 

dialogo também serviu para que verificássemos como está a motivação da turma quanto 

ao curso. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Dos 33 alunos que responderam ao questionário realizado, foi possível analisar 

diversas barreiras que dificultam a nossa colaboração, através de um curso de licenciatura, 

com a educação da sociedade. E todas estas barreiras contribuem com a evasão do curso 

de licenciatura em matemática. 

O curso de Licenciatura em matemática do campus são Paulo do Potengi, veio 

com a intensão de proporcionar, àqueles da região Potengi, a oportunidade de ter um curso 

superior mais próximo de suas moradias. Porém, foi observado que apenas 4, dos 11 

municípios pertencentes à esta região, têm alunos matriculados no curso, e que 61% 

destes, são de são Paulo do Potengi. 

E foi verificado também que a média, das notas, da turma em matemática básica 

é 35 de 100. Para um curso de licenciatura em matemática, esses dados são preocupantes, 

e isso mostra a necessidade de ter um acompanhamento institucional e também um 

companheirismo da turma, para se ajudarem, como por exemplo através de estudos em 

grupos. 

Talvez, estes resultados negativos quanto ao rendimento dos alunos, se deva a 

qualidade de ensino que tiveram, principalmente em relação a matemática. Pois, os 

alunos, ao todo, tanto de escola pública quanto os de escola privada, alegam não terem 

tido uma boa qualidade de ensino em matemática, que é o que ocorre em diversas escolas 

no nosso pais. 

Em nossas pesquisas, observamos também que, uma das, se não a maior causa da 

evasão escolar, está relacionada ao perfil econômico dos alunos e de sua família. Quando 

analisado, no questionário feito, a renda bruta por pessoa na família, verifica-se que cerca 

de 70% dos alunos tem renda própria de até R$ 659,00, como mostra a figura abaixo. 
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Figura 1: Renda bruta por pessoa 

 

Fonte: Autoria própria  

E se considerarmos meio salário mínimo (R$ 499,00), a renda ideal mínima 

para cada pessoa em uma família, verifica-se um possível problema para a maioria 

dos alunos, pois um pouco mais de 50% dos alunos apresentam renda inferior a este 

mínimo estabelecido. E considerando que estes alunos, inclusive os que não moram 

na cidade a qual se localiza o campus, não recebem apoio da prefeitura para 

disponibilizar transporte, e estes alunos têm que tirar de seu bolso recurso para 

poder frequentar as aulas; a situação piora. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao realizar as devidas pesquisas sobre o tema evasão, aplicar e analisar o 

questionário feito para que os alunos respondessem, concluímos que, a evasão, por ser 

um ato que vem sendo cada vez mais frequente (principalmente nos ensinos superiores), 

precisa ser estudada e buscar, da maneira mais coerente para cada caso, amenizar esta 

pratica nas instituições de ensino. A evasão, não é algo que prejudica apenas o aluno e a 

instituição em questão, mas, também toda a sociedade. E é por isso que estamos 

determinados a ser uma parcela desta mudança, pois acreditamos que a evasão está 

1224 



 
 

 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

relacionada como uma “bola de neve”, onde se tem cada vez menos professores, isso 

consequentemente diminui a qualidade de ensino básico e fundamental, e menos alunos 

terão a possibilidade ou o prazer de serem futuros professores. E isso também não atinge 

só os professores e demais educadores, mas, todos aqueles que precisam de uma boa 

qualidade de ensino e que não podem pagar uma escola privada ou ter aulas particulares..  
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CONSTRUÇÃO DA HIPÉRBOLE EM MATERIAL CONCRETO 

Emilly Silva Ferreira1e Juliana Maria Schivani Alves2 

1,2 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra – Matemática.  

RESUMO 

Este trabalho apresenta o passo a passo com fotos, da construção de um objeto à base de madeira 

que, com o auxílio de um barbante, pregos e lápis, é possível desenhar facilmente hipérboles de 

tamanhos distintos e verificar a sua definição matemática. A explicação da construção, contida 

em livros didáticos e dissertações limita-se a construção de uma hipérbole de tamanho único e 

não há detalhes da construção. Desse modo, a proposta deste artigo é retirar essa limitação e 

facilitar a compreensão do estudante ou o do docente que desejar construir o material com a 

finalidade de dinamizar a aula e auxiliar no processo de ensino e aprendizagem de um conceito 

por vezes penoso de ser compreendido pelos alunos. Tal objeto foi exposto na Mostra de 

Geometria Analítica que ocorreu em uma escola pública no interior do Rio Grande do Norte, 

onde nenhum visitante conhecia o material.    

    

PALAVRAS-CHAVE: Cônicas. Hipérbole. Geometria Analítica. Material Concreto. 

ABSTRACT 

This paper presents the step by step, with photos, of the construction of a wood-based object 

that, with the aid of a string, nails and pencils, it is possible to enables users to easily draw 

hyperboles of different sizes and verify their mathematical definition. The explanation of such 

construction, found in textbooks and dissertations is limited to the construction of a hyperbole 

of a single size and does not display enoyl details. Thus, the proposal of this article is to 

withdraw this limitation and facilitate the comprehension of the student or the teacher who 

wishes to construct the material in order to boost the class and assist in the teaching and learning 

process of a concept sometimes painful to be understood by the students. This object was 
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exposed in the analytical geometry show that occurred in a public school in a countryside town 

in the interior of Rio Grande do Norte, where not any visitor knew the material.    

    

KEYWORDS: Conical. Hyperbole. Analytical geometry. Material concrete. 

1 INTRODUÇÃO  

Não há nenhuma menção das cônicas nos Parâmetros Curriculares Nacionais para o 

Ensino Médio (PCN+), documento oficial do Ministério da Educação. Ainda assim, os livros 

didáticos trazem um estudo breve sobre as parábolas, elipses e hipérboles, embora, a maioria 

dos aprovados no PNLD 2018 como (DANTE 2017) e( IEZZI 2017), segundo (SEVERIANO 

2014, p.11) “não evidenciam a análise a construção de gráficos em Geometria Analítica, 

restringindo o estudo, na grande maioria das vezes, à parte algébrica do assunto” O fato é 

justificado por  (SEVERIANO2017, p.20 apud EVES, 2004) quando afirma que as cônicas,  

devido a sua extensão, ao apuro de sua exposição e à pomposidade dos enunciados de várias 

proposições complexas, é muito penoso de se ler”.     

O fato é que esse conteúdo constitui as páginas finais da maioria dos livros de terceira 

série do Ensino Médio e nem os professores, em grande parte, se sentem confortáveis em 

lecionar, tão pouco os estudantes se sentem atraídos em conhecer. Nesse sentido, o trabalho 

com o desenho geométrico torna essencial para a compreensão e abstração desses conceitos 

analíticos, sobretudo quando se define a hipérbole no plano cartesiano, figura pouco aplicável 

no cotidiano.    

Todos os livros didáticos, artigos e vídeos em que se encontrou a menção de tal 

construção limitam-se a construir uma hipérbole de tamanho único. Neste artigo, iremos 

descrever passo a passo com explicações detalhadas e simples da construção do objetivo, além 

de retirar essa limitação e ser possível construir hipérboles de outros tamanhos e poder assim, 

verificar a definição matemática de cada uma delas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

N Cônicas são definidas por Paiva (2015) em seu livro didático para a terceira série do 

Ensino Médio como sendo uma figura cônica obtida a partir de um cone. Acerca da hipérbole, 

um tipo de cônica, (PAIVA, 2015, p. 209) “Fixados dois pontos F1 e F2 de um plano \alpha, 

tais que F1F2 = 2c, com c > 0, chama-se hipérbole o conjunto dos pontos P do plano \alpha 

cujas diferenças, em módulo, das distâncias PF1 e PF2 são iguais a uma constante 2a, com 0 < 

2a < 2c”.    

Dadas as colocações este trabalho traz o passo a passo da construção de um material 

manipulável com a finalidade de desenhar uma hipérbole manualmente ao passo que também 

seja capaz de verificar a sua definição de forma dinâmica e sem dificuldades. (PAIVA 2015, p. 

211) Uma hipérbole pode ser facilmente desenhada com o auxílio de dois pregos, um barbante 

e uma haste (pode ser uma régua).    

 

Figura 1 – Construção da hipérbole usando tábua, pregos, régua e lápiz proposto por Paiva (2015, p.211). 

3 METODOLOGIA 

Primeiramente é preciso posicionar a cartolina ou papel quadriculado desenhando em 

seu centro um plano cartesiano, recortá-la e colá-la sobre a prancha de madeira. Pode-se 

também, inserir um papel contato transparente.     

No eixo horizontal do plano cartesiano, a uma certa distância da origem fixe um prego 

que funcionará como um dos focos da hipérbole. A mesma distância da origem, porém, do lado 
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oposto, ainda no eixo horizontal, fixe o segundo prego que funcionará como o segundo foco da 

hipérbole. Agora, basta somente amarrar umas das extremidades do barbante em um dos focos 

e a outa extremidade em um dos furos da régua. O último furo da régua será inserido no outro 

foco da hipérbole.    

Para construir a hipérbole, use a ponta do lápis para esticar o barbante até a lateral da 

régua e vá deslizando o lápis enquanto a régua também desliza pelo prego e se encontra com o 

foco onde está amarrado o barbante. Assim, surgirá um dos ramos da hipérbole.  Para construir 

o outro ramo, é preciso repetir o procedimento anterior, porém, trocando a posição do barbante 

e da régua. Para alterar o tamanho basta permutar o furo que o barbante encontrasse na régua. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Objeto foi apresentado em uma mostra de Geometria Analítica que ocorreu na área de 

vivência do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, 

campus São Paulo do Potengi (IFRN-SPP), onde qualquer pessoa que estivesse passando 

poderia visitar e receber explicações. Na ocasião, o material foi exposto a um público de 

diferentes níveis de escolaridade que afirmaram ter compreendido a definição de hipérbole após 

a utilização do material para construí-la, mesmo aqueles que nunca haviam se quer ouvido falar 

desse conceito. Embora tenhamos encontrado breves explicações da construção semelhante a 

exposta, em livros didáticos e em dissertações de Mestrado, os professores de Matemática 

presentes também desconheciam o material apresentado.    

Diante do desconhecimento de alguns professores da área acerca desta atividade para 

explicar a definição normalmente tão abstrata e de difícil compreensão para os alunos, 

percebendo o interesse, a curiosidade e a facilidade com que os estudantes que conheceram e 

usaram o material, além de idealizar um matéria semelhante, porém não mais limitado quanto 

as construções de hipérboles de tamanhos distintos, jugamos válido a implementação do 

material para tornar a experiencia mais didática possível.    

Buscamos propor um novo olhar para a aplicação da matéria de geometria analítica no 

ensino médio, algo mais concreto e próximo a realidade que os alunos estão inseridos, visando 

assim ajudar o docente na aplicação da matéria e o discente no recebimento do tal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho é mais uma fonte de consulta para construção de um material concreto 

capaz de desenhar facilmente hipérboles de diferentes tamanhos e verificar a sua definição. É 

possível construir esse material utilizando objetos de baixo custo e sem muito esforço.  A 

divulgação desse material aumenta o universo de estudantes e docentes que conhecem sua 

construção e seu uso, pessoas as quais funcionam de multiplicadores desse conhecimento e que 

podem, além de repassar o que foi aprendido, utilizar em suas aulas, (re)criar, (re)construir e 

tornar o ensino das cônicas, sobretudo das hipérboles, mais dinâmica e de fácil compreensão.  
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APLICAÇÃO DE MOFS DE FERRO NA REMOÇÃO DO ALARANJADO DE 
METILA PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é apresentar um novo tipo de material que vem 
ganhando destaque, o Metal Organic Framework (MOF), para a utilização no tratamento 
de efluentes em meio aquoso, utilizando processo de adsorção, de modo a sugerir uma 
alternativa ao carvão ativado e potencializar o desenvolvimento sustentável do planeta, 
assim ocasionando um método eficaz, limpo e reutilizável no tratamento de água. Neste 
trabalho realizou-se a síntese de Fe-MOF via método sovoltérmico. Onde será aplicada 
em ensaios de adsorção do corante alaranjado de metila, onde será investigado a 
capacidade máxima de adsorção, cinética de adsorção pelos modelos pseudo-primeira e 
pseudo-segunda ordem, mecanismo de adsorção pelos modelos de Freundlich e 
Langmuir, estudo termodinâmico e reutilização do material. Os materiais obtidos foram 
testados na adsorção de um corante orgânico em meio aquoso. As amostras foram 
caracterizadas por difração de raio-X (DRX), espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para os 
ensaios de adsorção aplicou-se a MOF na adsorção do corante alaranjado de metila, em 
pH natural, obtendo-se adsorção máxima de 555,556 µmol.g-1 e baixa eficiência na 
reutilização, chegando a 21% da capacidade de adsorção inicial no segundo ciclo de 
reutilização. Os resultados sugerem que a Fe-MOF apresenta valor de adsorção elevado 
quando comparado a outros da mesma classe de material e com taxa de adsorção baixa 
em seu reuso, apresentado cerca de 21% da adsorção inicial até o primeiro ciclo de 
reutilização. 

PALAVRAS - CHAVES: MOF. Alaranjado de Metila. Redes Metálicas Orgânicas. 
ABSTRACT  

The objective of this research is to present a new type of material that has been 
gaining prominence, the Metal Organic Framework (MOF), for use in the treatment of 
effluents in aqueous medium, using an adsorption process, in order to suggest an 
alternative to activated carbon and potentiate the sustainable development of the planet, 
thus bringing about an effective, clean and reusable method for water treatment. In this 
work the Fe-MOF synthesis was carried out by means of a sovolteric method. Where it 
will be investigated the maximum adsorption capacity, adsorption kinetics by the pseudo-
first and pseudo-second order models, adsorption mechanism by the Freundlich and 
Langmuir models, thermodynamic study and reuse of material. The obtained materials 
were tested in the adsorption of an organic dye in aqueous medium. The samples were 
characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). For the adsorption assays the MOF was 
applied in the adsorption of the orange methyl dye, at natural pH, obtaining maximum 
adsorption of 555,556 μmol.g-1 and low efficiency in the reuse, reaching 21% of the 
initial adsorption capacity in the second cycle of reuse. The results suggest that Fe-MOF 
presents a high adsorption value when compared to others of the same material class and 
with a low adsorption rate in its reuse, presented about 21% of the initial adsorption until 
the first cycle of reuse. 

 KEYWORDS: MOF, Methyl Orange, Organic Metallic Networks 

1231 



1. INTRODUÇÃO 

O ser humano desde a antiguidade tem utilizado materiais para colorir e dar textura 
às coisas, inicialmente, as paredes das cavernas, entretanto em medida da sua evolução 
humana, esses resíduos começaram a ganhar um grande espaço econômico na idade 
média até os dias atuais, porque as cores influenciam em diversos aspectos da nossa vida 
e podem influenciar diretamente em nossas decisões do dia a dia, como a aparência, 
segurança, características sensoriais e aceitabilidade. 

Desta maneira, o intuito desta pesquisa é mostrar uma maneira de tratamento 
viável e sustentável para a poluição causado pelos corantes orgânicos em meio aquoso 
com a aplicação do Metal Organic Framework (MOF ou Rede Metálica Orgânica), 
substância inovadora que vem ganhando destaque nos últimos anos pelas suas grandes 
propriedades de adsorção e reutilização, com centro metálico de Cobalto no corante 
orgânico sintético alaranjado de metila para aferir o seu poder de adsorção em certas 
situações que podem ocorrer na vida atual, além de promover um meio mais efetivo e 
rápido para reutilização da água poluída por efluentes industriais e domésticos, 
principalmente rico em corantes sintéticos. 

1.1 Objetivo geral 

 Sintetizar um Metal Organic Framework (MOF) a base de ferro e ligante H2BDC, 
para a aplicação da mesma no corante de alaranjado de metila, visando também o 
tratamento de efluentes em meio aquoso por meio de adsorção.  

1.2 Objetivo específico 

� Determinar a capacidade máxima de adsorção; 
� Determinar a eficiência da reutilização da Fe-MOF;   
� Determinar qual o modelo cinético de adsorção, se pseudo-primeira ou pseuda-

segunda; 
� Determinar qual modelo de adsorção, entre o modelo de Freundlich e Langmuir;  

� Estudo termodinâmico. 
2. METODOLOGIA 

 Foram utilizados alguns instrumentos como: mufla balança de precisão, agitador 
magnético, centrifuga, espectrofotômetro. Além de 3 técnicas, são elas a síntese da Fe-
MOF, cinética de adsorção e isotermas de adsorção.  

2.1 SÍNTESE DA FE-MOF 

 Foi produzido uma solução composta por 20 ml de N,N-dimetilformamida 
(DMF), 0,068g de ácido tereftálico (1,4-BDC) e 10 ml de FeCl3 de forma saturada. Na 
qual seria levado na mufla em alta temperatura. 

 2.2 CINÉTICA DE ADSORÇÃO  

Nesse processo foi realizado as curvas cinéticas das concentrações do corante 
alaranjado de metila em reação com a FE-MOF, numa proporção de 50g x 50ml nas 
concentrações de 50, 100 e 150 PPM. Foram executadas em diferentes temperaturas, são 
elas 25°C, 40°C e 50°C.  
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2.3 ISORTERMA DE ADSORÇÃO 
 Nessa etapa foi realizado experimentos com as mesmas concentrações e 
temperaturas citadas acima, sendo que nesse procedimento era necessário apenas uma 
proporção de 10 ml da solução com 10g de Fe-MOF, além de ficar em agitação somente 
por 2h. Precisando também de uma solução para observação.  
2.4 PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO A PROPOSTA 
 Esses procedimentos foram de suma importância para identificar o potencial 
máximo de adsorção de cada concentração em suas determinadas temperaturas.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

     Figura 1: Gráfico de adsorção     Figura 2: Gráfico de pseudo-segunda   Figura 3: Comparação 

    

           Fonte: Autor (2018)                 Fonte: Autor (2018)                           Fonte: Autor (2018) 

 Na figura 1 trata-se da capacdade de adsorção durante 5h na temperatura de 298K 
com as concentrações de 100, 150 e 200 ppm, onde é possível constatar que a partir de 
2h a capacidade de adsorção começa a ficar constante.  

 Na figura 2 são exibidos os valores calculados para o modelo da pseudo-segunda 
ordem pela equação linearizada, o coeficiente de determinação para o modelo se mostra 
superior e com maior precisão frente ao modelo de pseudo-primeira ordem. A 
linearização em diferentes temperaturas se mostrou adaptável aos coeficientes exibidos 
para o segundo modelo, mais próximo de 1,0 (valores mais próximos da reta), apontando 
assim maior compatibilidade para o modelo de pseudo-segunda ordem.  

 Na figura 3 são expostas as isotermas de adsorção usando o modelo de Freundlich, 
a partir de sua equação linear, pois a capacidade de adsorção, exibe valor maior para a 
menor temperatura, 298 K, estando de acordo com o modelo Freundlich para maior 
adsorção nas temperaturas menores, sugerindo um processo exotérmico. Assim o gráfico 
faz uma comparação entre os valores da curva de adsorção experimental e as curvas 
teóricas para o modelo de adsorção proposto por e Freundlich. 

 Com os dados expostos nesse relatório, pode-se afirmar que conseguimos alcançar 
os objetivos propostos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, relata-se a síntese da Fe-MOF por método solvotérmico, no 
qual para os ensaios de adsorção do corante alaranjado de metila constatou-se que o 
modelo de pseudo-segunda ordem se mostrou mais representativo para o experimento. 
Para as isotermas de adsorção obtidas, em pH natural do corante, constataram-se uma 
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capacidade de adsorção máxima calculada de 555,556 µmol.g-1, quando no período de 
5 horas já se obteve 499,555 µmol.g-1, cerca de 96% da capacidade máxima, na 
concentração de 611 
µmol.L-1 a 293 K. Em relação a investigação do mecanismo de adsorção, o modelo 
que melhor se aplica é o de Freundlich, no qual a interação entre a superfície do 
adsorvente e o corante nos poros é heterogênea. A Fe-MOF mostrou resultados 
excelentes, mas quando se trata da sua reutilização mostra baixa eficiência na 
capacidade de adsorção, apenas 21%.  
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Jogo químico Pare ou Ande  

Yago Afonso Da Silva Simão e Náthally Pereira Brito 

 IFRN – Campus Mossoró;  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O projeto tem como objetivo de mostrar que se pode aprender algo enquanto se 

diverte. Utilizando o livro de química e alguns sites para desenvolver um jogo de 

perguntas e respostas, com a intenção de facilitar e incentivar as pessoas a estuda química 

de uma maneira mais fácil e divertida, assim melhorando a dinâmica dos alunos com os 

conteúdos de química 1. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Química. Jogo pedagógico. Funções inorgânicas.  

 

ABSTRACT 

The project aims to show that you can learn something while having fun. Using the chemistry 

book and some websites to develop a simple Q&A game with the intention of facilitating and 

encouraging people to study chemistry in an easier and more fun way, thus improving student 

dynamics with chemistry content 1 . 

KEYWORDS: Chemistry. Educational game. Inorganic functions. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, os jogos pedagógicos são de grande importância no processo de 

ensino/ aprendizagem, uma vez que se tornam uma forma de ensinar “brincando”. Então 

com esse pensamento, o projeto foi criado, ele tem como objetivo ajuda os alunos de da 

matéria de Química 1 do IFRN- campus Mossoró a consegui maior conhecimento e se 

mais fácil de entender a matéria. Uma das principais características do projeto é o sistema 

de perguntas e respostas onde o grupo de cinco participante ou cinco dublas só poderá 

anda caso consigam acerta uma pergunta de química que será realizado a um deles, as 

perguntas foram elaboradas ou retiradas de sites ou do livro de química 1.No começo as 

perguntas retiradas de sites que eram questões de vestibular estavam sendo consideradas 

difícil demais para algumas pessoas até que resolvemos deixas as perguntas mais fáceis. 

Esse foi o principal problema encontrado na apresentação do jogo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

As questões usadas foram baseadas do livro química cidadã volume 1, edição 

número 3, da editora AJC com a coordenação de Windson Santos e Gerson Mól, usamos 

o capítulo 3 da página 100 a 129. Os assuntos que utilizamos foi sais e bases. 

3 METODOLOGIA  

A metodologia foi usa um sistema de jogo de tabuleiro com perguntas e resposta. O 

tabuleiro e cartões foram imprimidos e colados com uma cartolina na parte inferior para 

deixa o tabuleiro e cartões mais resistentes, utilizamos também um total de 5 pinos com 

cores variadas que já possuíamos (Figura 1). O jogo possuía alguns cartão tinham 

pergunta com 5 opção de resposta e outros tinham respostas discursiva, sendo um total 

de 32 cartões. O jogo começaria com um sorteio com papeis de 1 a 10 para saber quem 

iniciaria, após o sorteio começaríamos com o participante que tirou o menor número. Com 

o início do jogo todas as vezes o jogador poderá escolhe qualquer cartão do jogo mas caso 

o jogador não acerte a pergunta a cartão voltaria para o baralho, o jogo termina quando 

um jogador chegar na última casa do tabuleiro. Durante o jogo foi utilizado de uma tabela 

periódica, papel e caneta. 
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      Figura 1 componentes do jogo 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados nas duas primeiras tentativas não foi a das mais agradáveis já que 

os participantes acharam algumas das perguntas muito difícil. Depois que receber esse 

resultado, algumas perguntas foram trocadas para algumas mais fáceis assim conseguindo 

um resultado bem melhor já que boa parte dos participantes conseguiram responde às 

perguntas sem grandes dificuldades. Após cada resposta certa além de participante que 

acertava a questão poder andar uma casa, tinha um momento de explicação para que todos 

os demais participantes soubessem o motivo da responda se aquela, assim aumentando o 

conhecimento a todos(Figura 2). 

 

 

Figura 2 alunos testando o jogo 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Após algumas partidas de percebemos que devíamos facilitas as perguntas já que 

algumas pessoas não conseguiam responde mesmo com ajuda. Mas os resultados finais 

foram muito bom porque mesmo com a dificuldade que os jogadores tinham em responde 

às perguntas eles perceberam que precisavam se dedica melhor a essa matéria já que cairia 

no Enem e eventualmente eles precisariam. 
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Anais da Secitex Semana de Ciência, tecnologia e Extensão do IFRN 2017 

Jogo da trilha química – resgatando conceitos fundamentais de química no ensino médio. 

O uso do jogo didático “ Trilha das funções orgânicas” no ensino de química orgânica sob a 

perspectiva da aprendizagem significativa. 
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ANÁLISE DA ÁGUA DO CORPO RECEPTOR DOS REJEITOS DA 

DESSALINIZAÇÃO DO IFRN-CAMPUS NOVA CRUZ. 

 

    Hugo Raphael dos Santos Costa1; Maria Victória Lima de Araújo2; Aristides Felipe Santiago Júnior³; 

Andréa Claudia Oliveira Silva4. 

1,2,4 IFRN – Campus Nova Cruz; 3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A água está presente nos oceanos e mares em sua forma salgada, sendo apenas 0,1% 

encontrada disponível para o consumo humano. Apesar de sua importância, a sociedade não 

tem combatido a poluição dos mananciais, diminuindo sua qualidade e a descarga sem 

nenhum tratamento em rios e lagos tem sido um grande contribuinte, a tornando imprópria 

para uso. Esse trabalho tem o intuito de avaliar os parâmetros físico-químicos e 

microbiológicos da água do lago do IFRN – Campus Nova Cruz, o qual recebe os rejeitos de 

dessalinização da água do poço do Instituto, comparando os valores obtidos com a legislação 

para averiguar se o lago atende aos padrões de potabilidade para implementação de um 

sistema de piscicultura e irrigação. Para esse fim, foram realizadas análises físico-químicas, 

como: temperatura, condutividade, turbidez, pH, sólidos totais dissolvidos (STD), 

alcalinidade e dureza total, oxigênio dissolvido, cloretos e nitratos. Na análise microbiológica 

serão quantificados os coliformes totais, termotolerantes e bactérias heterotróficas.  

PALAVRAS-CHAVE: Análise físico-química. Análise microbiológica. Água. Rejeitos.  

 

ABSTRACT 

Water is present in oceans and seas in its salt form, with of only 0.1% found available for 

human consumption. Despite its importance, society has not fought the pollution of springs, 

resulting in a decrease in their quality and untreated discharge into rivers and lakes has been a 

major contributor, making it unfit for use. This work aims to evaluate the physicochemical 

and microbiological parameters of the IFRN - Campus Nova Cruz lake water, which receives 

the desalination tailings from the Institute's well water, comparing the values obtained with 

the data of the legislation to verify whether the lake meets potability standards for 

implementation of a fish and irrigation system. To this end, some physicochemical analysis 

werw performed, as: temperature, conductivity, turbidity, pH, total dissolved solids (STD), 

total alkalinity and hardness, dissolved oxygen, chlorides and nitrates. In microbiological 

analysis will be quantified the total, thermotolerant coliforms and heterotrophic bacteria.  

KEYWORDS: Physicochemical analysis. Microbiological analysis. Water. Waste.  
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1 INTRODUÇÃO  

A água é um recurso mineral valioso e vital para os seres vivos. Tal papel justifica a 

relevância da aquisição de conhecimentos sobre essa substância. Sua utilidade varia desde a 

hidratação do nosso corpo, assim como a limpeza dele, das roupas e dos locais em que 

vivemos. É muito utilizada na indústria, na fabricação de remédios e bebidas. As usinas 

hidrelétricas também utilizam a água para gerar energia elétrica.  

Um grande problema encontrado atualmente é que a água tem sido poluída e 

consequentemente desperdiçada, diminuindo a oferta para os seres humanos, animais, 

plantas e outros seres vivos. Desta forma, este trabalho tem objetivo averiguar a qualidade da 

água do lago que recebe os efluentes de dessalinização no IFRN campus Nova Cruz, a qual 

pode ser avaliada pelo comportamento de indicadores físicos, químicos e biológicos e, caso 

seja necessário, propor a correção dos parâmetros fora do padrão para utilizá-los em 

atividades como plantação, irrigação e criação de peixe. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A pequena quantidade de água doce disponível no planeta é utilizada para diversos 

fins, seja industrial ou doméstico. Dentro dessa quantidade apenas 0,1% se encontra destinado 

ao consumo humano, isto é, livre de contaminação. Ademais, não é igualmente distribuída no 

planeta. Para que a água seja consumida é necessário um tratamento prévio, determinando sua 

qualidade, de modo que possa ser usada em atividades de pesca, irrigação de lavouras, 

recreação, atividades em setores industriais e no meio familiar (OLIVEIRA; MOLICA, 2017). 

Segundo Richter (2009), a água absolutamente pura não existe na natureza, e, se 

destinado ao consumo humano, é necessário que está seja potável, ou seja, livres de 

contaminantes orgânicos e inorgânicos e de bactérias patogênicas, que podem lhe conferir 

aspecto e sabor desagradável para ser ingerida e, para outras finalidades, como o uso 

doméstico e para algumas atividades industriais. A avaliação da qualidade da água para uso 

humano ou industrial é realizada pela determinação de diversos parâmetros físicos, químicos, 

bacteriológicos e indicativos de contaminantes orgânicos e biológicos. Esses parâmetros 
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possuem como base os padrões de potabilidade que fixam valores para que sejam mais 

representativos na qualidade de uma água considerada adequada para o consumo humano.  

3 METODOLOGIA  

Foram coletados 1000mL de água em quatro pontos no lago do IFRN – Campus 

Nova Cruz, em frasco autoclavado e transportado para o laboratório sob refrigeração. Na 

análise físico-química, foram medidos temperatura, pH, condutividade, STD, oxigênio 

dissolvido e a turbidez através de procedimentos em triplicata com equipamentos previamente 

calibrados com padrões. A alcalinidade total foi determinada pela titulação com H2SO4 0,1 M; 

íons cloreto pela titulação com AgNO3 0,08 M; e a dureza titulada com EDTA 0,1 M.  A 

determinação da concentração de íons nitrato através do espectrofotômetro, usando padrões 

de 1, 3, 6, 9, 12 e 15 mg/L de NaNO3, para a adição da solução com a amostra de água, 

preparada com HCl e diluída com água destilada. As análises microbiológicas foram 

realizadas através das técnicas de tubos múltiplos para quantificação de coliformes totais e 

termotolerantes, e a contagem total de bactérias heterotróficas pela técnica de “Pour plate”. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados dos parâmetros físico-químicos, em sua maioria, não apresentaram 

distanciamento dos padrões existentes para a potabilidade da água, com exceção dos STD 

(Sólidos totais dissolvidos), íons cloreto e a dureza. Conforme expresso na tabela 01. 

Tabela 01 – Parâmetros físico-químicos da análise de água do lago do IFRN – Campus 

Nova Cruz.   

Parâmetros pH T 

(°C) 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg/L) 

Alcalinidade 

total (mg/L 

CaCO3) 

Turbidez 

(NTU) 

STD 

(ppm) 

Condutividade 

(mS/cm) 

 

Cloreto 

(mg/L) 

Dureza 

total 

(mg/L 

Amostra 7,96 26,6 10,3 34,4 4,88 2501 5,02 1.701 550 

Padrão de 

potabilidade 

6,5 

≤ 

9,5 

≤ 

30 

≥ 4,0 30 ≤ 500 ≤ 5 ≤ 

1000 

≤ 10 ≤ 250 500 

Fonte: Autor, 2019.  

Dessa forma, o excesso de STD nos indica um líquido turvo, devido a elevada 

quantidade de partículas suspensas na amostra, distanciando-a da potabilidade. Quanto aos 

1241 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

íons cloreto, o discrepante valor apresentado deixa claro que a água não pode ser consumida, 

uma vez que para o Ministério da Saúde, em sua portaria nº 518/2004, o aumento na 

concentração desses íons altera o sabor da água e provocam efeito laxativo (FUNASA, 2006). 

Outrossim, a dureza encontrada indica um valor que pouco se distancia do ideal para uma 

água potável, conforme a portaria n° 518/2004 do Ministério da saúde (FUNASA, 2006). 

O valor máximo de nitrato permitido pela Resolução CONAMA nº. 396 (BRASIL, 

2008) para a água consumível é de 10 mg/L, tornando discrepante o resultado encontrado de 

277,75mg/L, conforme determinado pela curva de calibração A=0,008+0,0973 [NO3].  

Na análise microbiológica da água, notou-se que houve produção de gás nos tubos de 

Durhan, após 24-48 horas de incubação em estufa a 36°C (±1ºC). Dessa forma, houve 

necessidade da realização do teste Confirmativo para coliformes totais e termotolerantes. Os 

resultados das amostras analisadas estão expressos na tabela 02. 

Tabela 02 – Controle de Tubos das amostras A1 dos meios LST, VB e EC. 

 

Diluições 

 

 

Tubos 

inoculados 

Tubos Positivos 

         LST 

Tubos Positivos 

         VB 

Tubos Positivos 

        EC 

n % n % n % 

10-2 5       5 100 - - - - 

10-3 5       5 100 - - - - 

10-4 5       5 100 - - - - 

Fonte: Autor, 2019.  

 

Os resultados para os tubos com meio de cultura LST, expressos na Tabela 02, 

demonstraram que a água do lago deu presuntivo positivo para o grupo coliformes totais, o 

que pode indicar a presença de bactérias. Analisando os resultados com os tubos inoculados 

no meio de cultura VB e EC, observa-se que os resultados deram negativos, indicando que 

não houve fermentação da lactose, para o grupo de Coliformes termotolerantes, nem totais. 

Confirmando assim, que a água do lago não possui bactérias E. Colli. Para a contagem de 

bactérias heterotróficas, pela metodologia do “Pour Plate”, notou-se que a média de bactérias 

heterotróficas encontradas estão abaixo dos valores exigidos pela legislação, como mostra a 
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Tabela 03. Segundo a Portaria nº 518/2004 do Ministério da Saúde a contagem mensal de 

bactérias heterotróficas em sistemas de distribuição se limita a 500 UFC. 

Tabela 03 – Médias de bactérias heterotróficas (UFC/mL) encontradas no lago IFRN 

Campus Nova Cruz- RN. 

Diluições 10-2 10-3 10-4 

Bact. Heterotróficas UFC/100mL (Média de duas repetições) 418 420 448 

Fonte: Autor, 2019.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir dos resultados obtidos, notou-se que para os parâmetros físico-químicos a 

água do lago se distancia dos padrões de portabilidade pela elevada quantidade de sólidos 

totais dissolvidos (STD), cloretos, dureza e na concentração de nitrato. Entretanto, para as 

análises microbiológicas realizadas esse recurso natural atende aos padrões determinados pela 

legislação, não apresentando contaminação por bactérias E. Colli, e com a contagem de 

bactérias heterotróficas abaixo do padrão exigido por lei. Sendo assim, esse estudo 

possibilitará o desenvolvimento de novas pesquisas relacionadas a correção dos parâmetros 

distantes dos padrões solicitados, contribuindo para um maior aproveitamento da água do lago 

do IFRN – Campus Nova Cruz em atividades. 
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APLICAÇÃO DA TEORIA G3(MP2) //B3–SBK EM CÁLCULOS DE 

ENTALPIA DE FORMAÇÃO DE COMPOSTOS DE IODO 

Ysa Beatriz Dantas Marinho e Regis Casimiro Leal 

IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A teoria denominada G3(MP2)//B3–SBK foi desenvolvida para permitir o cálculo da entalpia 

de formação de compostos contendo elementos além do 4° período, como o Sn e Sb. Isso 

motivou expandir esse método também para cálculos de compostos envolvendo outro elemento 

importante, do 5° período, como é o caso do iodo. Nesse trabalho foram avaliados, inicialmente, 

4 alternativas na computação da energia eletrônica total do método G3(MP2)//B3–SBK: (a) 

sem incluir a correção spin-órbita (ESO) para o átomo de iodo e sem incluir também a correção 

empírica de alto nível (EHLC), (b) incluindo ESO e não incluindo EHLC, (c) incluindo EHLC e não 

incluindo ESO, (d) incluindo EHLC e ESO. Os melhores resultados obtidos foram conseguidos 

com a alternativa (a) sem ESO e sem EHLC. 

PALAVRAS-CHAVE: Teoria G3(MP2)//B3–SBK. Iodo. Entalpia de formação.   

ABSTRACT 

The theory called G3(MP2)//B3–SBK was developed to allow the calculation of enthalpy of 

formation of compounds containing elements beyond the 4th period, such as Sn and Sb. This 

also led to the expansion of this method to compound calculations involving another important 

element of the 5th period, such as iodine. In this work, we initially evaluated four alternatives 

for computing the total electronic energy of the G3(MP2)// B3–SBK method: (a) without the 

spin-orbit correction (ESO) for the iodine atom and without the high level empirical correction 

(EHLC), (b) with ESO and without EHLC, (c) with EHLC and without ESO, (d) with EHLC 

and ESO. The best results obtained were achieved with alternative (a) without ESO and without 

EHLC. 

KEYWORDS: G3(MP2)//B3–SBK theory. Iodine. Heat formation.  
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1 INTRODUÇÃO 

Combinações de diferentes métodos ab initio com conjuntos de base específicas 

têm sido utilizadas para obtenção de propriedades atômicas e moleculares em alto nível 

de precisão e baixo custo computacional, ao invés de um único cálculo com um grande 

conjunto de base. As alternativas mais bem sucedidas encontradas na literatura 

(MORGON; COUTINHO, 2007) são as teorias Gaussian-n (Gn) inicialmente 

desenvolvida por Pople e Curtiss (CURTISS; REDFERN; RAGHAVACHARI, 2011), os 

métodos de conjunto de base completo (Complete Basis Set, CBS) proposto por Peterson 

(MORGON; COUTINHO, 2007) e as teorias Weizmann (Wn) desenvolvida por Martin 

e colaboradores (MORGON; COUTINHO, 2007). Entre essas alternativas, as teorias Gn 

são os métodos compostos mais comumente utilizados para predizer precisamente 

entalpias de formação, energias de ionização, afinidades eletrônica e protônica, em 

relação aos dados experimentais.  

Custódio e colaboradores ao combinar pseudopotencial efetivo compacto (CEP) 

a diferentes métodos compostos obtiveram resultados (LEAL; CUSTODIO, 2019) a um 

nível de precisão equivalente e uma considerável economia de tempo de CPU, em relação 

às teorias originais (CURTISS; REDFERN; RAGHAVACHARI, 2011) correspondentes. 

Dentre as estratégias desenvolvidas com pseudopotencial destaca-se a teoria 

G3(MP2)//B3–SBK (LEAL; CUSTODIO, 2019), que permite o cálculo de propriedades 

de compostos de elementos do 5° período da tabela periódica, como Sn e Sb.  A qualidade 

dos resultados obtidos, estimulam o desenvolvimento e ampliação do domínio dessa 

abordagem, para envolver compostos de elementos mais pesados como é o caso do iodo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A combinação de pseudopotenciais com métodos ab initio provou sua capacidade 

de diminuir o tempo computacional na obtenção de propriedades atômicas e moleculares 

com pequena perda na precisão dos resultados obtidos (MORGON; COUTINHO, 2007). 

O método referido como G3 (MP2)//B3–SBK  consiste em uma modificação do 

G3(MP2)//B3–CEP, onde as funções de base P31G são substituídas pelo pseudopotencial 

CEP e os respectivos conjuntos de base 31G desenvolvidos por Stevens, Basch e Krauss. 

Essa teoria gerou um erro absoluto médio (MAE) de 1,43 kcal mol-1 (LEAL; 

CUSTODIO, 2019) para as propriedades do conjunto teste G3/05. A teoria 

G3(MP2)//B3–SBK permite ainda o cálculo de propriedades para compostos da 5ª linha 

da tabela periódica, como Sn e Sb.  

Sabe-se que o elemento iodo é essencial para os seres humanos, pois participa da 

biossíntese dos hormônios da tireoide, T3 e T4, que têm papel fundamental no 

crescimento, metabolismo e diferenciação celular (SKEAFF, 2011).   

Portanto, o objetivo deste trabalho é ampliar o domínio de aplicação da teoria G3 

(MP2)//B3–SBK no cálculo de propriedades envolvendo compostos de iodo devido a sua 

importância química, física e biológica.  
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3 METODOLOGIA 

Foi realizada uma busca na WebNIST1  pelos valores experimentais de entalpia 

de formação (𝛥𝑓𝐻°) em fase gasosa de compostos de iodo, excluindo-se íons e compostos 

envolvendo elementos de trans1ição.  

Sabe-se que as funções de base SBK ou CEP–31G(d) não foram desenvolvidas 

com funções de polarização. (LEAL; CUSTODIO, 2019) Para o átomo de iodo, a função 

de polarização foi ajustada variacionalmente minimizando simultaneamente as energias, 

em nível B3LYP/CEP–31G(d), de um subconjunto de 14 moléculas previamente 

selecionadas com precisão na faixa de ± 1 kcal mol-1: HI, CH3I, C2H5I, CIN, CH3IS, 

C3H5I, C2H5IS, C4H9I, C2H4ICl, C2H3IO, C4H7IO, C7H5IO, CF3I e C2H2F3I. O 

valor ótimo encontrado para o expoente da função de polarização do átomo de iodo foi 

0,270 

A 𝛥𝑓𝐻° dos compostos de iodo foram calculadas através da teoria G3(MP2)//B3–

SBK (LEAL; CUSTODIO, 2019), a 298,15 K, de acordo com procedimento bem 

estabelecido na literatura (OCHTERSKI, 2000). Todos os cálculos foram executados 

através do software Gaussian 09. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 mostra os resultados dos erros obtidos, entre valor experimental e calculado, 

para 𝛥𝑓𝐻° de alguns compostos de iodo.  

Tabela 1. Entalpias de formação experimentais (𝛥𝑓𝐻°𝑒𝑥𝑝.) e erros 

(𝛥𝑓𝐻°𝑒𝑥𝑝.−𝛥𝑓𝐻°G3(MP2)//B3−SBK) obtidos para alguns compostos de iodo. Dados em kcal 

mol−1. 

 

 
1 WebBook, NIST standard reference database number 69, (2018), disponível em:< 

https://webbook.nist.gov/chemistry/>. Acesso em 19. Maio. 2019. 
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Molécula 𝛥𝑓𝐻°𝑒𝑥𝑝. erro Molécula 𝛥𝑓𝐻°𝑒𝑥𝑝. erro 

-5 ≤ Error ≤ 5 

C3H5I 22.3 ± 0.9 -0.1 C7H5IO 2.6 ± 1 -4.9 

C3H5I 20.7 ± 0.9 -1.3 C2H5IO -29.5 -1.1 

C2H2F3I -155.7± 0.9 -2.4 ClI 4.17± 0.0037 3.9 

C2H3F2I -98.4 ± 2 -0.1 FI -22.7 2.7 

C2H3IN2O4 8,16 -135,0 C6H5I 39,6 ± 1,4 -4.3 

C2H3IO -31.0 ± 0.4 0.7 C4H7IO -38.4 ± 0.7 -3.4 

C2H5I -1.7 ± 0.13 2.8  H3ISi -0.5 3.3 

C3H5IO -31.3 ± 1.2 -1.6 CF3I 
-141.5 ± 

0.17  
-1.1 

C3H7I -7.44 -0.5 CH3IS 7.2 ± 0.7 1.2 

C3H5I 21.6 ± 0.3 -1.4 C4H9I -17.2 ± 0.2 -2.9 

C2H4ClI -11.4 ± 1.2 -3.9 C4H7IO -38.4 ± 0.7 -3.4 

C2H3IO -31.0 ± 0.4 0.7    

-10  ≤ Error ≤ 10 

C7H5IO2 -48,7 ± 0,4 -8.9 BrI 9.78 ± 0.027 5.4 

C7H7I 31.9 ± 1.4 -6.3 C7H7I 31.9 ± 1.4 -6.9 

C7H7I 29.3 ± 1.4 -9.6 CH3I 3.6 ± 0.047 5.2 

HI 
6.35± 

0.009 
8.2 CIN3O6 32.1 -6.8 

C7H7I 30.6 ± 0.3 -8.7    

-10 ≥ Error ≥ 10 

C6F5I 
-131.8 ± 

3.1 
23.3 C7H5IO2 -52.6 ± 0.5 -13.1 

C10H7I 56.2 ± 2.1 -12.1 CIN 53.3 ± 0.47 20,8 

C10H7I 56.4 ± 2.2 -11.9 F7I -230.65 11.1 
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F5I -201.7 -43.7 BH2I 73.3 63.0 

ISiH 75.3 37.6 C7H5IO2 -48.7 -14.3 

INO 26.9 21.9    

Foram avaliadas 4 alternativas: (a) sem a inclusão da correção spin-órbita (ESO) 

para o átomo de iodo e sem a inclusão da correção empírica de alto nível (EHLC), (b) com 

ESO e sem EHLC, (c) com EHLC e sem ESO, (d) com EHLC e com ESO. Os resultados 

apresentados na Tabela 1 correspondem aos menores desvios obtidos, equivalentes a 

alternativa (c) sem ESO e EHLC. O valor da correção spin-órbita (ESO) utilizada para o 

átomo de iodo foi de 0,011548 hartree2. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por fim, pode-se concluir que a teoria G3 (MP2) // B3-SBK pode ser facilmente 

adaptada para cálculos de propriedades termoquímicas de compostos de iodo. Até agora, 

apenas 51% dos sistemas testados estão dentro de ± 5 kcal mol-1 em relação ao resultado 

experimental. Contudo, a avaliação dos efeitos da correlação núcleo-núcleo e núcleo-

valência está em andamento. 
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    Uma Proposta Lúdica e Inclusiva para o Ensino do Diagrama de Linus Pauling 

Lidna Francielly Gomes Moura1; Daniel Vyctor Nobre Noronha2 Luciana Medeiros Bertini3    

e Leonardo Alcântara Alves4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra(química) 

RESUMO 

O ensino de química pode fazer uso de jogos para melhorar a aprendizagem e o 

desenvolvimento cognitivo de alunos com diagnóstico de deficiência visual. Este estudo está 

baseado na possibilidade de contribuir de maneira significativa para um aprendizado de 

qualidade e assim sendo um acréscimo positivo para que os alunos possam aprender de 

maneira efetiva e prazerosa já que os mesmos encontram dificuldades para aprender. Desse 

modo, é proposto uma atividade lúdica e inclusiva através de alguns materiais recicláveis 

englobando um conteúdo de química previsto na série inicial do ensino médio. Essas ações 

visam o desenvolvimento do raciocínio lógico, concentração e atenção, e assim irá 

proporcionar uma melhoria no processo de ensino-aprendizagem.    

PALAVRAS-CHAVE: Jogo. Aprendizagem. Deficiência visual. Linus Pauling   

ABSTRACT 

Chemistry education can make use of games to improve learning and cognitive development 

of students with a diagnosis of visual impairment. This study is based on the possibility of 

making a significant contribution to quality learning and thus being a positive addition for 

students to learn effectively and enjoyably as they find it difficult to learn. Thus, a playful 

and inclusive activity is proposed through some recyclable materials encompassing a 

chemistry content foreseen in the initial grade of high school. These actions aim at the 

development of logical thinking, concentration and attention, and thus will provide an 

improvement in the teaching-learning process. 

KEYWORDS: Game. Learning. Visual impairment. Linus pauling 
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1 INTRODUÇÃO 

O referido trabalho tem como objetivo incluir alunos portadores de deficiência visual 

no ambiente escolar para que elas possam aprender de forma significativa assim como os 

demais, e a ludicidade é uma atividade na qual facilitará o processo de aprendizagem e assim 

poderá absorver mais conhecimento de acordo com o assunto abordado. 

Para Oliveira (2004) a atividade lúdica favorece o envolvimento do aluno nas 

atividades escolares facilitando assim avanços no seu processo de aprendizagem e também 

em seu desenvolvimento intelectual e motor. 

 

A política de inclusão de alunos que apresentam necessidades 

educacionais especiais na rede regular de ensino não consiste apenas 

na permanência física desses alunos junto aos demais educandos, 

mas representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem 

como desenvolver o potencial dessas pessoas, respeitando suas 

diferenças e atendendo suas necessidades (BRASIL/MEC/SEESP, 

2001, p. 28). 

   

Hoje em dia muito se fala na inclusão de alunos com necessidades especiais, e 

pensando nisso esse artigo vem mostrar como podemos facilitar a aprendizagem com um 

jogo bem atrativo e compreensível que será o diagrama de Linus Pauling. Ele que será 

voltado para alunos com deficiência visual. O jogo lúdico é uma atividade que desperta 

diferentes esferas no desenvolvimento humano, a capacidade de abstração, linguagem, a 

imaginação, e seu uso como instrumento educativo colabora com o desenvolvimento 

cognitivo e social, permitindo, também que o aluno demostre  a expressão corporal, tendo 

percepção do próprio corpo e  se socializando, comunicando, fazendo com  elimine as 

tensões e ansiedades para melhor absorção de conhecimentos. 

Conforme Huizinga (1971) as atividades lúdicas e os jogos fazem parte do universo 

infantil e adulto desde os primórdios. O jogo constitui uma das principais bases da 

civilização. Na sociedade primitiva, verifica-se a presença do jogo e desde a origem se 

verificam nele todas as características lúdicas: ordem, tensão, movimento, mudança, 

solenidade ritmo, entusiasmo (HUIZINGA, 1971). 
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Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi confeccionar um Digrama de 

Linus Pauling para os estudantes de forma lúdica e principalmente para aqueles portadores 

de deficiência visual. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O Lúdico é um adjetivo masculino com origem no latim ludos que remete para jogos 

e divertimento. Uma atividade lúdica é uma atividade de entretenimento que dá prazer e 

diverte as pessoas envolvidas. Além de ser importante na aprendizagem, passou a ser 

reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do comportamento humano. Sendo 

assim, a definição deixou de ser o simples sinônimo de jogo. As implicações da necessidade 

lúdica extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo. 

A inclusão para Sassaki (1997, p. 41): 

  

(...) um processo pelo qual a sociedade se adapta para poder incluir, 

em seus sistemas sociais gerais, pessoas com necessidades especiais 

e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na 

sociedade. A inclusão social constitui, então, um processo bilateral 

no qual as pessoas ainda excluídas e a sociedade buscam, em 

parceria, equacionar problemas, decidir sobre soluções e efetivar a 

equiparação de oportunidades para todos.  

 

Segundo Soares (2010) em meio a manifestações nacionais e internacionais foi que 

iniciou as mudanças, na qual se começava a visualizar o deficiente como sujeito, como 

qualquer outro na sociedade, que tem limitações leves ou severas, mas, independentemente 

das limitações, deveriam ser respeitados por todos, e seus direitos garantidos perante a lei. 

Soares (2010) ainda destaca que além de alguns acontecimentos em favor da inclusão 

do deficiente, ocorreu a organização de congressos internacionais importantes para se 

discutir ações em favor dos portadores de necessidades especiais. Desses congressos três, 

declarações fundamentais foram divulgadas, que aprovaram conquistas para todas as 
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pessoas, independente de terem ou não alguma deficiência, seja ela motora, sensorial, 

intelectual.  

3 METODOLOGIA 

Foi realizada pesquisas em livros, artigos, monografias, a fim de adquirir 

embasamentos teóricos para compreender o tema escolhido. Sendo assim, foi elaborado um 

diagrama de Linus Pauling com materiais recicláveis no qual podemos refletir mais sobre a 

importância de reciclar e de como simples objetos podem ajudar na aprendizagem 

educacional de alunos e principalmente daqueles com deficiência visual. 

Com isso, o diagrama foi confeccionado em alto relevo para que os alunos pudessem 

apreender de forma clara e sucinta, e ainda com mais facilidade e afetividade. Vale ressaltar 

que o aluno com deficiência visual tem mais dificuldade na aprendizagem e pensado nisso 

esse digrama em alto relevo poderia auxiliá-los. 

O diagrama confeccionado pode ser inserido como uma atividade lúdica para montar 

a distribuição eletrônica de qualquer elemento químico. Assim o aluno deverá colocar as 

tampas e setas de acordo com cada níveis e subníveis existentes no diagrama de Linus 

Pauling e como é em alto relevo fica mais fácil de compreender onde deve ser colocado cada 

tampa e seta já que ele poderá sentir as formas existentes no diagrama.   
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao longo do texto, procurou-se refletir sobre a importância do jogo lúdico no 

processo de inclusão de alunos portadores de necessidades especiais tendo como foco 

principal a deficiência visual no âmbito escolar, sem esquecer as problemáticas que cercam 

esse processo.  

Portanto, através desse diagrama que foi construído observa-se que os alunos com 

deficiência visual irão poder absorver o aprendizado com mais clareza e prazer na hora da 

aprendizagem do diagrama de Linus Pauling.  

 

 

Contudo, vale ressaltar que o lúdico pode ajudar no processo de ensino-aprendizagem 

de qualquer aluno seja ele portador de necessidades especiais ou não. É interessante que o 

lúdico seja valorizado e divulgado em todas as escolas como instrumento facilitador e 

construtor de conhecimentos dentro do processo inclusão para todos alunos com ou sem 

deficiência. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No decorrer desse artigo vimos que o lúdico pode ajudar com resultados significantes 

no processo de ensino-aprendizado com alunos e ainda aqueles que são portadores de 

deficiências visuais. Vale ressaltar que a escola é um espaço fundamental para a 

transformação dessa realidade na inclusão de alunos com necessidades especiais e a 

ludicidade é um instrumento de estimulação prático utilizada em qualquer etapa do 

desenvolvimento da vida escolar.  

Este trabalho ressalta que a inclusão de alunos com necessidades especiais pode 

acontecer no ambiente escolar através de atividades lúdicas, tornando esse processo não só 

uma obrigação legal, mas uma interação com todos os envolvidos portadores ou não de 

algum tipo de deficiência. 
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CAMINHO DA QUÍMICA: A UTILIZAÇÃO DA LUDICIDADE NO 

ENSINO 

João da Silva Santos1; Maria da Silva Santos2 e José da Silva Santos3 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; 

Ciências da saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias). 

RESUMO 

A Química é uma disciplina que logo de cara causa indiferença aos estudantes, por ser 

uma disciplina muito ampla, e que engloba outros conhecimentos por parte dos estudantes, e, 

ponderando sobre esse assunto, decidimos criar um jogo que abarcasse o conteúdo de cálculos 

químicos, que representa um pouco da Química que os alunos tem maior temor. O propósito é 

estimular o aluno ao estudo, e ter motivação; o jogo torna-se apenas uma forma lúdica dos 

alunos exercitarem e obterem conhecimento, pois, ele “distrai-se” e aprende ao mesmo tempo, 

tornando a Química, simples e divertida. O Caminho da Química vem descontruir a ideia de 

que não é possível aprender química de forma interativa e eficaz. Destinado aos alunos da 

disciplina Química II, do IF+quRN, Campus Mossoró, o “Caminho da Química”, possibilitou-

se aos alunos um conhecimento significativo, estímulo, motivação, participação, trabalho em 

grupo, convívio social e prazer em compreender a ciência por uma metodologia diferente. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Química. Jogo Pedagógico. Caminho da Química. Cálculos 

Químicos. 

ABSTRACT 

Chemistry is a discipline that immediately causes students to be indifferent, because it is 

a very broad discipline, and it includes other knowledge on the part of the students, and, 

pondering on this subject, we decided to create a game that covered the content of 

chemical calculations, which represents a little of the chemistry that students have the 

greatest fear. The purpose is to stimulate the student to study, and to have motivation; the 

game becomes just a playful way for students to exercise and gain knowledge because it 
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"distracts" and learns at the same time, making chemistry simple and fun. The Path of 

Chemistry comes to disconfirm the idea that it is not possible to learn chemistry 

interactively and effectively. The "Path of Chemistry" was given to students of the 

discipline Chemistry II, from the IFRN, Campus Mossoró, the students were given a 

significant knowledge, encouragement, motivation, participation, group work, social 

interaction and pleasure in understanding science for a methodology.  

 

KEYWORDS:  Chemistry teaching.  Pedagogical Game.  Path of Chemistry.  Chemical 

calculations.  

1 INTRODUÇÃO 

Não é novidade que o ensino e aprendizagem da Química limita-se à sala de aula, 

ou seja, uma metodologia que não proporciona nenhum interesse para os alunos, pois 

estes ficam presos ao quadro e ao caderno e ficam cansados, na maioria dos casos, o 

conteúdo só se resume a nomenclaturas, tabela periódica, fórmulas Químicas e estruturas. 

Todos estes, tornam o assunto desmotivador, o que consequentemente causa um índice 

de rendimento baixíssimo. Com isso, e levando em consideração toda a evolução 

cientifica e tecnológica da sociedade, cabe aos professores, alunos, e aqueles que fazem 

a instituição escolar buscar meios de facilitar e promover um melhor ensino-

aprendizagem aos discentes. 

De todas as disciplinas do currículo do aluno, a Química é uma das que o estudante 

durante o ensino médio, sente maior dificuldade, que é dada pelo a metodologia cansativa 

da sala de aula e quadro. Existe uma discussão muito antiga, no que diz respeito a 

mudanças nos métodos de ensino-aprendizagem. Segundo Cunha (2012) o 

desenvolvimento dos discentes é considerado consequência do trabalho do professor e, 

assim, a ideia do ensino despertado pelo interesse do estudante passou a ser um desafio à 

competência do docente. O professor não pode exercer apenas o papel de transmissor de 

conhecimentos prontos e acabados e sem qualquer relação com as vivências dos alunos, 

ele deve agir como mediador do conhecimento, uma vez que se sabe que conhecimento 

não se transmite, mas sim se ajuda a construir.  

Ainda segundo Cunha (2012), o interesse dos alunos se tornou a força motora do 

processo de aprendizagem e o docente o formador de situações que incentivem a 

aprendizagem. É a partir daí que os jogos didáticos surgem como ferramenta de 

motivação para a aprendizagem dos conteúdos de Química à medida que desperta o 

interesse do estudante. Este método ainda não foi muito adotado, e gera um interesse 

maior dos alunos no aprendizado da Química, pois o aluno aprende mais e fica mais 

confiante do assunto. Vale ressaltar que o jogo deve ser feito para o aluno, pois ao 

contrário perderia sua atração pedagógica. Com isso, o uso de jogos didáticos em ensino 
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de ciências é uma estratégia de ensino eficaz, pois cria uma atmosfera de motivação que 

permite ao aluno participar ativamente do processo ensino-aprendizagem (PINTO, 2009). 

Segundo Kishimoto (1996 apud Santana, 2008) o jogo possui duas funções: a 

lúdica e a educativa. É necessário que esses dois aspectos coexistam em equilíbrio, pois 

caso o lúdico prevaleça, a atividade não passará de um jogo, e se a função educativa 

prevalecer, a prática será apenas um material didático (SANTANA, 2008).  

Partindo do que foi dito anteriormente, fizemos fazer um jogo com auxílio da 

nossa professora de Química II. Com o intuito de transformar a didática do ensino à 

Química melhor, esse método consiste em uma maneira de ensino lúdico que envolva 

questões e conceitos sobre cálculos químicos, visto que em pesquisa realizada no 

instituto, esse foi o assunto que os alunos apresentam uma dificuldade maior, tanto em 

relação à didática, como o próprio assunto que é um pouco complexo. Pode se trazer com 

o nosso jogo um melhor ensino-aprendizagem, visando propor uma tática de ensino 

diferente da convencional, que já se acostumou. O intuito é promover uma aprendizagem 

significativa e também analisar se este método realmente contribui para o aprendizado 

dos discentes.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os jogos são recursos didáticos dinâmicos, atrativos e motivadores, induzindo 

os alunos a participarem com liberdade e prazer na sala de aula. Os professores empregam 

os jogos como uma estratégia de ensino, fazendo com que os aprendizes captem o 

conhecimento e assimilem com sua vivência, facilitando assim, a inter-relação dos 

conteúdos com o conhecimento do estudante. 

Conforme Kishimoto (1994), o jogo é considerado uma atividade lúdica que 

possui duas funções: a lúdica e a educativa, as mesmas devem estar balanceadas, não 

podendo deixar o lúdico predominar, pois se não teremos apenas um jogo e se deixarmos 

predominar a função educativa teremos apenas um material didático. Ao utilizar um jogo 

na sala de aula, devemos analisar se há uma integração do prazer e do empenho dos 

alunos, pois ambos são necessários para um ambiente de diversão, de conhecimento e de 

inovações para o ensino. 

Santos (2008) aponta que os jogos proporcionam o ato de aprender brincando, 

onde o ambiente envolvido torna-se propício para contextualizar assuntos entre o 

professor-aluno e aluno-aluno. Além disto, os jogos têm o poder de instigar e forçar o 

aluno a elaborar as respostas, com questões problemáticas e desafiadoras, ocasionando 

disputas emocionantes que desenvolvem a cognição do aluno e estimulam uma 

aprendizagem significativa. 

CHATEAU (1984) acredita que a utilização do ludismo, o que inclui jogos, 

brinquedos e brincadeiras, pode não representar de imediato um aprendizado, mas pode 

vir a desenvolver potenciais no sujeito, até mesmo quando são encaradas como 

passatempo, proporcionando mais oportunidades de se abastecer intensamente de 

informações, de conhecimentos, com base nas várias simulações e fantasias que executa. 
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3 METODOLOGIA 

O seguinte projeto trata-se de uma pesquisa na área do ensino, com abordagem 

qualitativa. O objetivo deste projeto é compreender e auxiliar os envolvidos e 

beneficiados com uma forma de ensino pouco utilizada atualmente, mas quando feito, 

gera resultados, que é a forma lúdica no ensino. O trilhando Química foi idealizado a 

partir da necessidade dos alunos do IFRN-Campus- Mossoró de aprenderem da forma 

mais lúdica possível. 

O processo de planejamento e execução do trilhando Química foi dividido em 

algumas etapas. A primeira etapa foi à escolha do tema, estequiometria. Em seguida, 

surge a ideia de confeccionar um tabuleiro, que ajudaria aos alunos com a revisão da 

forma mais lúdica possível do conteúdo abordado em sala de aula. Para colocar em prática 

todas as ideias, e fazer com que o jogo tornasse realidade, foi utilizada uma ferramenta 

de web designer, o que nos ajudou na elaboração gráfica do nosso tabuleiro. Em seguida, 

realizamos a impressão do que se havia idealizado. E o primeiro contato e teste foram 

feitos em sala de aula com os colegas, aproveitando o espaço cedido pela professora e 

orientadora deste trabalho. Com isso, percebeu-se a necessidade de fazer algumas 

alterações, aprimoramentos no game, para que proporcionasse uma melhor ludicidade aos 

participantes. Feito isso, deu-se continuidade ao processo de testes, e para a efetiva 

aplicação do jogo, foram selecionados 35 alunos do ensino médio-técnico do IFRN, 

Campus Mossoró. 

Durante o desenvolvimento da proposta apresentada, foi utilizado um questionário 

com perguntas discursivas sobre a importância e a eficácia que os jogos lúdicos podem 

oferecer no processo de ensino-aprendizagem e, dessa forma, descobrir o que os alunos 

pensam sobre o jogo lúdico quando o mesmo é utilizado como uma metodologia 

inovadora no ensino de Química entre si. Foi explicado aos alunos que o jogo iria ocorrer 

da seguinte forma: cada participante deveria escolher um pino de cor diferente. Ao iniciar 

o jogo cada participante jogava o dado e quem tirasse o maior número começava a 

brincadeira. Deste modo, este participante deveria jogar os dados novamente e andar o 

número de casas indicado pela soma dos números dos dados. Os obstáculos pelos quais 

os alunos deveriam passar foram perguntas referentes ao conteúdo químico discutido na 

aula. 

O tabuleiro (Figura1) é desenhado com as casas de forma octogonal, e com 

diversas fases, a primeira, onde se inicia o percurso do game, existe a pergunta H2O, com 

nível mais fácil, tem a pergunta NaCl (cloreto de sódio) com perguntas de nível mais 

elevado, a pergunta Au (ouro) é a pergunta mais difícil do jogo, em que o participante 

responde antes de avançar a última casa. Possui casas com valores de +4;+2,+3 onde o 

participante deve andar a quantidade de casas correspondente ao número e casas -2;-3;-

1; onde o participante deve regredir a quantidade de casas correspondente ao número ali 

descrito. Para cada pergunta, o participante dispõe de três minutos para concluir o 

raciocínio e afirmar uma resposta. 
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Figura 1: Imagem do tabuleiro do jogo construído 

Foram utilizados pinos, que representam cada jogador, dados são arremessados 

para saber a quantidade de casa que o jogador irá avançar, e cartas com a questão que o 

jogador irá responder. A seguir (quadro 1), estão algumas das questões realizadas no jogo: 

Quadro 1: questões realizadas durante o jogo. 

 

1 - (Vunesp-SP) A porcentagem em massa de nitrogênio presente no nitrato de 

amônio (NH4NO3) é igual a: (Massas molares, em g/mol: N = 14; H = 1; O = 16.)  

a) 14%.       b) 17,5%.            c) 28%.           d) 35%.            e) 70%. 

2 -  (PUC-SP) Sabendo que o número de Avogadro é igual a 6,0 . 1023, o 

número de átomos do elemento hidrogênio em 0,25 mol de moléculas do gás amoníaco 

(NH3) é de? 

3 - ESPM-SP Qual a massa de 2,24 L de gás amoniaco (NH3) nas CNTP ? 

Dados: M.A H=1; N=14.) 

LEMBRANDO QUE NAS CNTP 1 MOL = 22,4 L 

4 - Quem criou a lei da conservação das massas? 

5 - Porque utilizar os cálculos estequiométricos? 

6 - O que é pureza? 

7 - O que é rendimento de uma reação? 

8 - Qual o volume ocupado por uma massa de gás oxigênio(0= 32g\mol) igual 

a 48g nas CNTP? 
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9 - (Unimep-Sp)A falta de vitamina B1 (C12H18ON4SCl2) provoca falta de 

apetite,crescimento retardado e beribéri(enfraquecimento e desgoverno das 

pernas).Sua massa molecular é: 

10 - Qual o numero de moleculas de amonia , nh3(g) existentes em um volume 

igual a 3,48 l desse gas nas cntp? 

 

11 - Calcule o número de moléculas existentes em 112 litros de gás carbono , 

CO2 , nas condições normais de temperatura e pressão, CNTP (DADOS: C=12, O=16, 

CNTP 1 MOL = 22,4 L, número de Avogadro = 6,0. 1023) 

 

12 - O Sulfato de amônio é utilizado em adubos como fonte de nitrogênio? 

(Qual a porcentagem em massa de nitrogênio, no (NH4))2 SO4? 

(Dados: massas molares, em g/mol: N:14; H:1; S:32; O:16.)  

a) 21,21%.          b) 10,60%.             c) 28,00%.          d) 42,42%.          e) 36,00%. 

 

13 - O que é lei de Proust 

14 - O que é massa molecular de uma substância? 

15 - Defina Massa Molar: 

16 - Defina volume Molar: 

17 - Qual é a quantidade de matéria de gás oxigênio necessária para fornecer 

17,5 mol de água, H2O(v), na queima completa do acetileno, C2H2(g)? 

 

a) 43,75 mol    b) 2 mol     c) 17,5 mol    d) 35 mol     e) 27,2 mol 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Com base na proposta inicial de criação de um jogo lúdico, que influênciasse no 

ensino dos cálculos químicos, de forma a tornar a didática melhor e mais compreensível, 

a aplicação do jogo no Centro de Convivência do IFRN, Campus – Mossoró, à 35 alunos 

da disciplina de Química II do instituto citado. Nossa ideia era analisar o nível de 

conhecimento dos alunos com relação aos cálculos químicos, durante o jogo foram feitas 
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questões divididas em níveis, a decidir de acordo com a casa em que o discente cair no 

tabuleiro.  

 

   

 

Figura 2: Alunos Experimentando o jogo 
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Figuras 3 e 4: Alunos tirando dúvidas sobre o jogo 

A última etapa para finalizar a nossa proposta educativa, foi realizar um 

questionário, para saber o que os discentes acharam do jogo. Um dos depoimentos “O 

jogo é muito divertido e estimulante, 

faz a gente querer estudar Química”, 

onde também foi sugerido que o 

tabuleiro fosse colocado em uma 

superfície mais rígida, pois o mesmo 

estava muito flexível. “ O jogo é 

muito bom, porém é preciso um 

tempo de no mínimo três minutos 

para responder as questões, algumas 

são amplas”, relatou um aluno, onde 

após isto mudamos o regulamento do 

jogo, e foi mudado o tempo de dois 

minutos para três. “ Na minha opinião 

o jogo é ótimo, aprendi muito com ele, e quero levar ele não só para mim, como para 

todos os meus amigos que estudam Química II, mais precisamente, cálculos químicos, 

1263 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

que é o objetivo do jogo. Dos 35 alunos que jogaram, obtivemos os seguintes resultados: 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Podemos concluir que uma ideia de jogo lúdico, proporciona um melhor 

desenvolvimento aprendizado para os discentes, pois como foi visto por meio do 

questionário feito, os alunos afirmam que o jogo é uma maneira muito boa e estimulante 

de se aprender Química, visto que esta é uma das disciplinas mais complexas da grade 

curricular, para alguns. A ferramenta lúdica é uma excelente ferramenta para o ensino, 

pois facilita o conhecimento. Conclui-se que a implementação de novos métodos de 

ensino é muito importante, e o professor deve buscar meios para que os discentes possam 

aprender, e ver a disciplina Química com um olhar positivo. Através do jogo atingimos 

os objetivos em que se foi buscado, que era a motivação no estudo dos cálculos químicos, 

e claro, fazer com que de fato, o discente aprenda o conteúdo. Por isso, nada melhor do 

que aprender com prazer e fazer disto o real sentido do saber, compreender de forma 

agradável que a ciência está exposta a nossos olhos a todo momento, que a Química está 

presente em cada detalhe do cotidiano e que, por meio dela, podemos construir 

habilidades e competências advindas a partir desse conhecimento científico. 
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Uso das macro algas Gracilaria e Chaetomorpha sp. na remoção de compostos 

nitrogenados de efluentes da aquicultura.  

Guilherme Giordan de Sousa Miranda1; Camila Maciel da Silva2; Joyce Cristina Souza da Rocha3; 

Katia Regina Souza4 e Angelo Araújo Soares5 

1, 2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Macau 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra (química) 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como finalidade utilizar um biofiltro, cujos substratos serão macroalgas das 

espécies Gracilaria e Chaetomorpha sp, por vias biológicas, filtrar a água utilizada nos viveiros 

das atividades voltadas para áreas de pesquisa, ensino e extensão do curso técnico de recursos 

pesqueiros. A partir deste estudo com meios filtrantes "biológicos", pretende-se fazer a remoção 

de alguns compostos nitrogenados contido em águas contaminadas, fazendo com que o ciclo 

do nitrogênio ocorra mais rápido. Esse ciclo é o processo que o nitrogênio passa desde o seu 

estado gasoso, transformando-se em amônio, se degradando em nitrato e nitrito, até voltar para 

o estado gasoso novamente. A priori os testes serão feitos em solução sintética para ambas as 

espécies e em seguida com águas residuais de cultivo de peixe. A determinação da concentração 

de nitrogênio amoniacal será realizada após 04 dias de ensaios utilizando-se o método de 

Nessler udando um espectrofotômetro conforme procedimentos do Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 

 

PALAVRAS-CHAVE:, Biofiltro. Gracilaria. Chaetomorpha sp. Nessler. Amônio 
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This project aims to use a biofilter, whose substrates will be macroalgae of the species 

Gracilaria and Chaetomorpha sp, by biological means, to filter the water used in the nurseries of the 

activities directed to areas of research, teaching and extension of the technical course of fishing 

resources. From this study with "biological" filter media, it is intended to remove some nitrogen 

compounds contained in contaminated water, causing the nitrogen cycle to occur faster. This cycle is 

the process that the nitrogen passes from its gaseous state, transforming into ammonium, degrading 

into nitrate and nitrite, until it returns to the gaseous state again. A priori the tests will be done in 

synthetic solution for both species and then with residual waters of fish culture. The determination of 

the concentration of ammoniacal nitrogen will be performed after 4 days of testing using the Nessler 

method using a spectrophotometer according to the procedures of the Standard Methods for the 

Examination of Water and Wastewater. 

 

KEYWORDS: Biofilter. Gracilaria. Chaetomorpha sp. Nessler. Ammonium 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

De acordo com Carneiro (2007) o potencial das macroalgas de retirar e acumular em seus 

tecidos nitrogênio e fósforo para posterior crescimento as tornam candidatas ideais para serem usadas 

como filtros biológicos, esses nutrientes são limitantes ao crescimento das macroalgas e a absorção 

de nitrogênio se dá principalmente na forma do íon amônio (N-NH_4+) e/ou nitrato (N-NO_3-), em 

algumas espécies a preferência é igual em outras, a prevalência de uma forma ao invés da outra.  

Dessa maneira as macroalgas têm considerável potencial de mitigar os impactos ambientais e 

restabelecer a qualidade da água visto os impactos dos efluentes da atividade aquícola. Além disso, 

as macroalgas tem grande relevância econômica servindo de alimento ou como matéria prima para a 

indústria de cosméticos e fármacos, dessa forma pode-se aliar absorção do excesso de nutrientes 
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desses efluentes com a comercialização de um novo produto, pela integração de animais marinhos 

com macroalgas, tornando a aquicultura mais sustentável (ALENCAR; JUNIOR; CELINO, 2010).  

Baseado no sistema de tratamento de efluentes utilizando biofiltros, este trabalho  teve como 

objetivo usar a macroalga da espécie Gracilaria birdiae, na remoção de amônia presente em efluente 

sintético.     

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os impactos ambientais decorrentes da expansão das áreas de aquicultura e o aumento das 

atividades tem sido alvo de discussão, principalmente os efeitos da liberação de efluentes não tratados 

com elevada carga de nutrientes e sedimentos (Guimarães, 2008). 

O cultivo de animais aquáticos produz e libera grandes quantidades de resíduos metabólicos 

ao ambiente (BEVERIGE, 1996 apud, Guimarães, 2008). Altas concentrações de nutrientes 

dissolvidos e partículas em suspensão quando comparada com a água de abastecimento dos viveiros, 

possuem grande quantidade de energia que poderia ser revertida em biomassa (Guimarães, 2008). 

Dessa forma o uso de ostras pode melhorar a qualidade da água utilizada nos viveiros como biofiltros 

naturais (JONES, et al., 2001). Os sistemas de cultivo de organismos aquáticos são ricos em 

substâncias químicas, contendo nitrogênio, fósforo, matéria orgânica e material particulado em 

suspensão (CAMARGO, et al., 2012). A eficiência de um tratamento de efluentes de viveiros é uma 

alternativa viável, porém requer um período de maturação do substrato a medida que esse, aumenta 

sua comunidade de organismos nutrientes suficiente para metabolizar a amônia e o nitrito produzido 

no interior do tanque.No sistema utilizado por Guimarães (2008), para tratar o efluente do cultivo de 

camarão foi feito as etapas de sedimentação em seguida filtração por ostras (oriundas da costa 

nordestina) e absorção por macroalga. Tanto nas etapas de decantação e filtração o efluente passou 

24h em cada etapa do sistema. As análises de acompanhamento de eficiência foram realizadas no 

início no tempo zero 0 até 72h, duração total do experimento. Segundo o pesquisador, após decorrido 

o tempo de tratamento de 72h os contaminantes foram reduzidos significativamente. 

Quanto a determinação e análise dos parâmetros indicadores de controle de qualidade da água 

após tratamento, Valente (2009) cita em sua pesquisa, que foram analisados oxigênio dissolvido, os 
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níveis de amônia e nitrato na água utilizando-se um Kit de escala colorimétrica e por 

espectrofotometria. 

 

3  METODOLOGIA  

A determinação da concentração de nitrogênio amoniacal será realizada após 04 e 7 dias de 

ensaios utilizando-se o método de Nessler utilizando-se um espectrofotômetro conforme 

procedimentos do Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 

Para a realização dos ensaios realizou-se a coleta das amostras da macroalga gracilaria na 

praia de Camapum no Município de Macau em maré 0,2. As macroalgas foram coletadas tendo-se o 

cuidado de selecionar amostras com substrato coeso e firme, sendo estas armazenadas em caixas de 

isopor em sacos plásticos para o transporte até o IFRN Campus Macau. Realizou-se a coleta de 

amostras de água em tambores de plásticos de 50 litros. Em seguida, as macroalgas foram limpas e 

lavadas manualmente utilizando-se a própria água do mar coletada e água do mar coletada foi 

esterilizada em lâmpada UV 15W.  

As amostras da macroalga foram fixadas em aquários de vidro de 30 litros cada utilizando-se 

barbante de nylon e barbante de algodão como estruturas fixadoras. Acima dos aquários instalou-se 

um sistema de iluminação artificial com 04 lâmpadas fluorescente de 40W cada (12 horas com luz e 

12 horas no escuro) utilizando-se um timer XX. Realizou-se a reposição da água de evaporação dos 

aquários utilizando-se um sistema mecânico de bóias instalada nos aquários e água destilada. As 

macroalgas foram aclimatadas durante 03 meses utilizando-se água do mar autoclavada com 

acréscimo de nutrientes de solução de Von Stosch 50%. O sistema foi aerado com uma bomba de ar 

24 horas durante todos os experimentos. Realizou-se a limpeza do aquário uma vez por semana, sendo 

as macroalgas lavadas manualmente com uma escova de forma a remover microorganismos que 

tenham aderido a estrutura da macroalga e a água do sistema foi trocada por água do mar autoclavada 

e enriquecida com nutrientes de Von Stosch 50%. 

Após o período de aclimatação, as macroalgas serão colocadas em 03 erlenmeyers distintos 

de 250 ml cada contendo uma solução sintética com uma concentração de 2,82 mg/L de nitrogênio 

amoniacal em água do mar enriquecida com solução de Von Stosch 50%. Um quarto erlenmeyer será 
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usado contendo a mesma solução sintética sem a presença de macroalgas. Todos os erlenmeyers serão 

aerados com uma bomba de ar durante 24 horas ao longo dos ensaios. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Uma das propostas desta pesquisa é que os testes realizados com os biofiltros sejam 

satisfatórios no que concerne a redução da concentração de nitrogênio amoniacal, melhorando a 

qualidade da água para cultivo de peixes. Bem como o desenvolvimento das atividades de pesquisa 

científica na comunidade acadêmica do IFRN Campus Macau. O biofiltro é uma equipamentos de 

baixo custo que poderá fomentar mais pesquisas na recuperação de águas de sistemas produtivos da 

aquicultura dos cultivos existentes no litoral de Macau. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Atualmente a parte industrial do IFRN – Campus Macau recursos pesqueiros possui 8 

tanques de fibra com capacidade de 8m³ cada. Para atender essa demanda, o campus é abastecido 

com fornecida com a água oriunda do poço profundo do Campus, possui parâmetros físico-

químicos com altas salinidades, e, uma concentração de nitrogênio amoniacal acima do 

recomentado.  

A proposta da utilização do biofiltro tem por finalidade filtrar, por vias biológicas, amostras 

de água, de forma a ocasionar as concentrações dos compostos nitrogenados das águas 

contaminadas, ocasionando um aceleramento do ciclo do nitrogênio. Portanto, caso os resultados 

obtidos nesta pesquisa sejam efetivos, a comunidade científica do IFRN Campus Macau poderá 

ser diretamente beneficiada com esta proposta de redução do nitrogênio amoniacal de amostras de 

águas.  
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Estudo Experimental e Teórico do efeito Solvatocrômico do Iodo 

Silva, D. M. C.1; Leal, R. C.2 e Silva, A. C. O.3 

1,2 e 3 IFRN – Campus Nova Cruz. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O iodo é pouco solúvel em água, sendo mais solúvel em solventes orgânicos, a coloração da 

solução depende da natureza do solvente. O presente trabalho tem como objetivo investigar o 

efeito solvatocrômico do iodo frente análises experimentais, com auxílio da espectrofotometria 

no UV-VÍS, e cálculos teóricos via TD-DFT (Time Dependent - Density Functional Theory). 

As soluções foram analisadas por varredura no equipamento espectrofotômetro UV-Vis e 

determinado o comprimento de onda e absorbância, os cálculos foram obtidos no software 

Gaussian 09W. As geometrias de equilíbrio e λmáx. foram obtidas em fase de gás, com diferentes 

funcionais híbridos. Nas análises experimentais as soluções na presença de Hexano e Éter 

Dietilico apresentaram dois sinais, sendo um deles na região do visível e outro na região do 

ultravioleta, já na solução com Acetato de Etila apresentou três sinais, sendo um na região do 

visível e os outros dois na região do ultravioleta. Os modelos testados, conseguiu reproduzir 

apenas os máximos de absorbância na região do UV e com baixa precisão em relação aos 

valores experimentais. 

PALAVRAS-CHAVE: Iodo. UV-Vis. TD-DFT. 

ABSTRACT 

Iodine has good solubility in water and more soluble in organic solvents, the color of the 

solution depends on the nature of the solvent. The present work to investigate the solvatromic 

effect of iodine against experimental analyzes, with the ais of UV-VIS spectrophometry, and 

theorical calculations via TD-DFT (Time Dependent – Density Functional Theory). The 

solutions were analyzed by scanning in the UV-Vis spectrophometer and determining the 

wavelength and absorbance, the calculations were obtained using the Gaussian 09W software. 

The equilibrium geometries and λmáx. were obtained in gas phase, with diferente hybrid 

functionalities. In the experimental analyzes the solutions in the presence of Hexane and Diethyl 

ether showed two sings, one of them in the visible region and the other in the ultravioleta region, 

while the solution with Ethyl Acetate showed three signals, ine in the visible region and the 

other two in the ultravioleta region. The tested models could reproduce only the maximum 

absorbance in the UV region and with low precision in relation to the experimental values. 

KEYWORDS: Iodine. UV-Vis. TD-DFT. 
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1 INTRODUÇÃO  

O Iodo encontra-se presente na costa terrestre, na água do mar e em alguns alimentos. 

O Brasil não produz iodo, importando-o principalmente do Chile para suprir suas necessidades. 

O corpo humano necessita de uma pequena quantidade deste elemento para manter os seus 

processos químicos, que ocorrem no interior das células (DUARTE, 2011). A falta do iodo nos 

organismos ocasiona baixa produção dos hormônios tiroidianos, doença conhecida como 

hipotireoidismo. O excesso de iodo causa o aumento da produção dos hormônios tireoidianos 

(hipertireoidismo) e alguns tipos de tiroxicoses (FONTE, 2014). O iodo é pouco solúvel em 

água, sendo mais solúvel em solventes orgânicos, a coloração da solução depende da natureza 

do solvente: marrom para solventes com elevada polaridade e violeta para solventes de baixa 

polaridade (SANTOS et al, 2013). Anteriormente, o solvatocromismo do I2 era explicado pela 

formação de um complexo de transferência de carga induzido por transferência de elétrons do 

solvente ao soluto. No entanto a validade desse modelo, bem como a origem molecular do 

solvatocromismo, ainda é um desafio (KIM et al, 2015). Assim, o presente trabalho tem como 

objetivo investigar o efeito solvatocrômico do iodo com auxílio da espectrofotometria no UV-

VÍS e através de cálculos teóricos via TD-DFT (do inglês, Time Dependent - Density Functional 

Theory). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A espectrofotometria na faixa do UV-Vis é uma das técnicas analíticas mais utilizadas 

na determinação de várias espécies orgânicas e inorgânicas e baseia-se na propriedade das 

espécies químicas absorverem determinados comprimentos de onda da radiação ultravioleta-

visível. A determinação da concentração de um analito por esta técnica utiliza-se da lei de 

Lambert-Beer. O método chamado “leuco cristal violeta” determina o iodo aquoso sob a forma 

de iodo elementar e ácido hipoiodoso. Este método utiliza a soma do poder oxidante de todas 

as formas residuais de iodo ativo e os resultados são expressos em iodo total. O iodo é pouco 

solúvel em água, a solução saturada a 25oC contém 0,0013 mol L -1 e se apresenta numa 

coloração castanha. A explicação está no fato das forças que mantêm as moléculas de água 

juntas serem muito mais fortes que as forças que mantêm juntas as moléculas de iodo. A adição 
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de iodeto de potássio aumenta a solubilidade do iodo devido à formação do íon tri-iodeto (I3
-) 

(SANTOS et al, 2013 e DUARTE, 2011). 

3 METODOLOGIA  

Procedimento Experimental: 

 Foram selecionados diferentes solventes para solubilização do I2 de acordo com os 

níveis de polaridade de cada solvente (Hexano, Éter Dietilico e Acetato de Etila), as soluções 

foram preparadas nas proporções de 0,01g de I2 com 10mL de solvente. Em seguida, as soluções 

foram analisadas por varredura no equipamento espectrofotômetro UV-Vis e determinado o 

comprimento de onda e absorbância. 

Detalhes computacionais: 

 A geometria de equilíbrio foi obtida, inicialmente em fase de gás, em nível 

B3LYP/cc-pv5z-pp. Em seguida para obtenção dos λmáx. foram realizados cálculos TD-DFT 

com diferentes funcionais: B3LYP, PBE1PBE, CAM-B3LYP, M06-2X, ωB97XD e conjuntos 

de bases: cc-pv5z-pp, 6-311G(d,p). Em todos os cálculos TD-DFT foi empregado o modelo 

PCM na tentativa de uma melhor representação das condições experimentais. Todos os cálculos 

foram executados no software Gaussian 09 (FRISCH et al, 2009). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A fração do espectro eletromagnético compreendida entre 400 e 750 nm é denominada 

região do visível. Esta região é utilizada na determinação de substâncias que formam soluções 

coloridas. Nas análises experimentais as soluções na presença de Hexano e Éter Dietilico 

apresentaram dois sinais, sendo um deles na região do visível e outro na região do ultravioleta, 

já na solução com Acetato de Etila apresentou três sinais, sendo um na região do visível e os 

outros dois na região do ultravioleta. Os comprimentos de onda na faixa do visível indicaram 

uma mudança de coloração das solubilizações do I2. Os resultados experimentais (λmáx.) dos 

espectros de absorção do iodo em diferentes solventes podem ser conferidos na Figura 1. 
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Figura 1. Espectro de absorbância da solução de iodo em éter dietílico, n-hexano e acetato de 

etila. 

 

Os resultados de λmáx. calculados, via TD-DFT/PCM, para o iodo em diferentes 

solventes com diferentes funcionais e conjuntos de base estão expressos na tabela 1.  

 

Solvente B3LYP PBE1PBE 
CAM-

B3LYP 
M06-2X ωB97XD 

cc-pv5z-pp 

n-hexano 184 181 184 193 185 

éter dietilico 183 181 183 192 184 

acetato de etila 184 181 184 192 184 

6-311G(d,p) 

n-hexano 177 174 177 185 179 

éter dietilico 176 174 177 184 178 

acetato de etila 176 174 177 184 179 

Tabela 1. Valores de λmáx. (nm) obtidos com TD-DFT/PCM para o iodo em diferentes solventes 

 

Observe que, com os modelos testados, só se consegue reproduzir apenas os máximos 

de absorbância na região do UV e com baixa precisão em relação aos valores experimentais. 

Espera-se que ao inserirmos o modelo de moléculas explicitas estes resultados melhorem, no 

intuito de aproximar-se ao máximo dos resultados experimentais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a simples estrutura do I2, pelos resultados alcançados, percebe-se a 

complexidade de reprodução de propriedades eletrônicas, tal como o espectro de absorção. 

Portanto com base nos resultados obtidos, realizaremos testes teóricos com o modelo de 

moléculas explicitas para melhorar nossos resultados. Experimentalmente aplicaremos o 

método “leuco cristal violeta”, a fim de melhorar nossos resultados e comparar a estabilidade 

do I2  nas soluções. Por fim, esperamos atingir o principal objetivo deste trabalho. 
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EXTRAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE LIPÍDIOS EM ALIMENTOS 

POR MÉTODO ALTERNATIVO 

Raquel de Souza Borges1 e Rafael Augusto Ventura2. 

1,2 IFRN – Campus Currais Novos. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O desenvolvimento da pesquisa consiste em promover o surgimento de uma simplificação 

analítica, a qual promova eficientemente a extração de lipídios de alimentos. Tal simplificação, 

extrator alternativo, é baseada nas características do extrator Soxhlet, o qual permitirá, 

quantitativamente, determinar os teores de gordura em alimentos, mediante a utilização de 

materiais e reagentes de baixo custo e fácil obtenção, o que servirá como base para a 

comparação dos resultados encontrados. Sendo assim, será realizado a comparação entre a 

eficiência de extração do método Soxhlet, procedimento padrão, e o método alternativo, o qual 

poderá ser utilizado em escolas que não possuem laboratórios nem materiais sofisticados.  

PALAVRAS-CHAVE: Extrator alternativo. Lipídios. Simplificação analítica. 

ABSTRACT 

The development of the research consists in promoting the emergence of an analytical 

simplification, which efficiently promotes the extraction of food lipids. This analytical 

simplification, alternative extractor, is based on the characteristics of the Soxhlet extractor, 

which will quantitatively determine the fat content of foods by using low cost and easily 

obtainable materials and reagents, which will serve as the basis for comparison of the results 

found. Thus, a comparison will be made between the extraction efficiency of the Soxhlet 

method, standard procedure, and the alternative method, which can be used in schools that do 

not have laboratories or sophisticated materials. 

KEYWORDS: Alternative puller. Lipids. Analytical simplification. 
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INTRODUÇÃO  

Com esse projeto, busca-se trabalhar o conteúdo de Bioquímica, com foco nos 

lipídios, com a aplicação de uma simplificação analítica de um método de extração de 

lipídios dos alimentos, que servirá para dar-se ênfase a determinação de lipídios em 

alimentos.  

O extrator Soxhlet, é um padrão para todos os laboratórios de bioquímica e 

alimentos, sendo o mais usado para diversas análises. Esse método de extração de lipídios 

está contido na maioria dos manuais de laboratórios de química analítica, como o instituto 

Adolfo Lutz, no Brasil. Sendo usado como metodologia base para esse fim.  

O desenvolvimento da temática, justifica-se pelo o surgimento de uma 

metodologia alternativa, para auxiliar o professor no ensino de Química orgânica no 

ensino médio. Tal metodologia, consiste na extração e determinação do teor de gordura 

de alguns alimentos, utilizando materiais acessíveis para a realização dele (baixo custo e 

fácil obtenção), surgindo assim, a simplificação de um método analítico para utilização. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com Brucie (2006), os lipídios são substâncias orgânicas solúveis em 

solventes orgânicos não polares, encontradas em organismos vivos. A palavra lipídio vem 

do grego lipos, que significa ‘gordura’.  

O processo de extração Soxhlet, procedimento desenvolvido por Franz Von 

Soxhlet em 1897 com a finalidade de extração de lipídeos, segundo o Guia Prático de 

Química Orgânica: Técnicas e Procedimentos: Aprendendo a Fazer (2004, p. 103,104 e 

105), consiste em um sistema montado em laboratório, composto de três partes: um balão 

volumétrico (de tamanho variável), um copo extrator com cartucho (que também varia de 

tamanho em função do volume de material a ser analisado) e um condensador de refluxo, 

que é aquecido por uma chapa aquecedora.  

De acordo com Castro e Capote (2009), por mais que a extração de Soxhlet seja 

utilizado como procedimento padrão há mais de um século e seus continuam como 

referência para desenvolvimento de novos equipamentos, a extração por meio do Soxhlet 
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possui algumas desvantagens significativas, que foram levadas em conta em 

desenvolvimento de novas tecnologias.  

Ademais, Virot et al. (2007), considera que a extração de Soxhlet tem a utilização 

de grandes volumes de solvente, evaporação e concentração necessários no final da 

extração, e inadequada para analitos termolábeis (que perde as suas qualidades a 

determinada temperatura). 

 

METODOLOGIA 

Para viabilizar a realização do trabalho descrito, foi necessário realizar testes em 

laboratório do IFRN. Esses testes foram realizados de forma a obter um método eficiente 

para extração e quantificação do teor de gorduras dos alimentos. Essa análise foi baseada 

no processo Soxhlet, que é um método conhecidamente eficiente para essa finalidade, 

sendo essa análise uma adaptação desse método.  

O sistema foi montado usando um béquer de 100 mL e um filtro comum de café. 

Posteriormente, foi colocado 5 g do alimento dentro do filtro e adicionou-se 50 mL de 

álcool, 70% v/v, a fim de que os alimentos triturados ficassem imersos no solvente. Os 

sistemas foram cobertos com papel filme, os alimentos foram mantidos em contato com 

o solvente por 24 horas. Logo depois, foram suspensos para a completa coleta do líquido 

(solvente e gordura), e permaneceram assim por mais 24 horas. Ao término das 24 horas, 

ocorreu a retirada do filtro com alimento do béquer. Posteriormente, foi utilizado um 

secador de cabelos comum para aquecer os sistemas a fim de evaporar alguma quantidade 

de álcool residual, atingindo aproximadamente 80º C, com tempo médio de 1 hora e 30 

minutos. Os sistemas foram pesados até massa constante. Então, será possível determinar 

o teor de gorduras extraídas do alimento, mediante a utilização de cálculos, e comparar 

os valores obtidos nos diferentes alimentos, bem como com os contidos na tabela 

nutricional dos alimentos.  

 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  
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Com o desenvolvimento deste projeto, espera-se que seja possível desenvolver 

uma metodologia alternativa e de baixo custo para extração da gordura dos alimentos, 

através da qual permitirá quantificar a quantidade de gordura presente nos alimentos 

testados no processo experimental alternativo. O método desenvolvido, baseado no 

processo Soxelth com materiais alternativos, possibilitará a concretização do 

experimento, sendo esse feito com materiais de fácil obtenção e baixo custo, conforme a 

Tabela 1. 

Tabela 1: Substituições realizadas no extrator de Soxhlet, tornando possível a sua 

aplicação em escolas de ensino médio. 

EXTRATOR DE SOXHLET EXTRATOR ALTERNATIVO 

Solventes orgânicos (metanol, 

clorofórmio). 

Solvente de fácil obtenção e não 

tóxico (álcool 70%). 

Montado usando: balão 

volumétrico, copo extrator com cartucho e 

condensador de refluxo. 

Montado usando: béqueres, filtro de 

café e filme plástico. 

Chapa aquecedora Secador de cabelo 

Fonte: Própria, 2019. 

 

Além disso, será possível chegar a resultados de percentuais de gorduras 

existentes nos alimentos testados experimentalmente, uma vez que será avaliado de forma 

comparativa os resultados obtidos em ambos extratores. Matematicamente, os valores de 

gordura nos alimentos deverão ser calculados pela seguinte expressão: 

 

Onde: 

A – massa da amostra (g)  

C – massa do copo do extrator (g)  

S – massa do sistema (copo + óleo) (g) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por fim, com a aplicação da metodologia para extração da gordura de alimentos, 

espera-se que seja possível determinar a quantidade de gordura presente nos alimentos 

testados no procedimento experimental sugerido, baseado no processo Soxelth com 

materiais alternativos. Além disso, pretende-se comparar os resultados dos procedimentos 

experimentais desenvolvidos, com o procedimento padrão, testando assim a 

confiabilidade do método alternativo, a modo de garantir sua utilização com uma 

confiabilidade estatística, para futuras aplicações em escolas secundárias por exemplo. 
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EXTRAÇÃO DO CORANTE NATURAL DO BAGAÇO DO CAJU 

Elaine Cristina de Souza1; Rafael Augusto Ventura2  

1 IFRN – Campus Currais Novos; 2 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Os corantes sintéticos são utilizados em grande escala na indústria têxtil e geralmente são 

descartados em efluentes de rios, sem um devido tratamento, o que prejudica o meio 

ambiente. Tal fato, de acordo com afirmações de Pizato et al (2017), fez com que este 

ramo se tornasse o segundo maior poluidor das efluentes dos rios em todo o mundo, 

ficando atrás apenas das indústrias de mineração. Em outra, vertente, têm-se os corantes 

naturais, que possuem estruturas químicas semelhantes às dos corantes sintéticos, e são 

encontrados em frutas, legumes e flores (fauna e flora). Pensando nisso, neste trabalho, 

será desenvolvido um método para se obter corantes naturais, que segundo relatos da 

literatura, são menos prejudiciais ao meio ambiente, utilizando como fonte de extração 

de corante dos resíduos industriais de caju, uma vez que o mesmo é bastante abundante 

na região nordestina e que o seu bagaço possui pouca ou nenhuma finalidade, sendo 

simplesmente descartado no lixo, quando poderia ser aproveitado.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Extração, Corante, Pigmentos, Carotenoides, Flavonoides. 
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ABSTRACT 

Synthetic dyes are widely used in the textile industry and are generally disposed of in 

untreated river effluents, which harms the environment. This fact, according to statements 

by Pizato et al (2017), has made this branch the second largest polluter of river effluents 

in the world, behind only the mining industries. In another, there are natural dyes, which 

have chemical structures similar to synthetic dyes, and are found in fruits, vegetables and 

flowers (fauna and flora). With this in mind, this work will develop a method to obtain 

natural dyes, which according to literature reports, are less harmful to the environment, 

using as a source of dye extraction from industrial cashew residues, since it is quite 

abundant. in the northeastern region and that its bagasse has little or no purpose, being 

simply discarded in the trash, when it could be used.  

 

KEYWORDS: Extraction. Dye. Pigments. Carotenoids. Flavonoids.  

1 INTRODUÇÃO 

Toda e qualquer atividade humana, causa impacto ambiental, seja positivo ou 

negativo, em grande ou pequena escala. Na indústria têxtil, um fator que agride o meio 

ambiente, em grande escala, é a utilização de corantes, pois após o tingimento dos fios, 

os resíduos são descartados de maneira inadequada ou não seguem os parâmetros exigidos 

pela lei, tornando essa atividade uma grande poluidora de água limpa da terra. 

A busca por tinturas foi fator importantíssimo para a história do Brasil, uma vez 

que o país foi explorado por portugueses, devido a abundância de Pau Brasil, uma árvore 

que possui cor avermelhada, da qual o corante extraído é empregado para dar cor ao 

algodão e a lã.  

Lima (2018) afirma que no Brasil o cultivo do caju é uma atividade de suma 

importância principalmente no Nordeste que é responsável por 98% da exploração 

econômica do cajueiro, sendo Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí as principais áreas de 

cultivação. Popularmente o caju é utilizado para várias finalidades, seja para fazer suco, 

doce ou utilizar a castanha como alimento. 
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 A química tem como um de seus papeis fundamentais contribuir para inserir o 

estudante em uma contextualização sociocultural acerca dos conhecimentos e a discussão 

sobre os processos químicos e as implicações que o mesmo traz para a sociedade, 

pensando nisto este projeto tem o papel de trabalhar as implicações do descarte dos 

corantes sintéticos nas efluentes dos rios feito pelas indústrias têxteis utilizado como 

estratégia alternativa a produção de corantes naturais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os corantes são substancias que tem a capacidade de transmitir cor para um 

determinado substrato, como fibras de tecidos e até mesmo alimentos. As quatro 

características principais dos corantes são a cor intensa, a alta solubilidade em água, a 

compatibilidade com a fibra têxtil e as propriedades de solidez que possuem (ARCY, 

2015, p. 33) 

Com o passar dos anos o processo têxtil se modernizou bastante, o mesmo consiste 

em dúzias de etapas que são escolhidas de acordo com a natureza da fibra têxtil 

(GUARATINI; ZANONI, 1998, p. 71). Os corantes são, geralmente, moléculas orgânicas 

sintetizadas de natureza aromática ou heterocíclica. Estas são substancias que apresentam 

solubilidade em meio ácido, neutro ou básico. (ORTIZ-MONSALVE, 2015, p. 12) 

O descarte de corantes nos efluentes dos rios se torna um problema devido à alta 

solubilidade em água, que a maioria dos corantes possuem (HASSEMER;SENS, 2002, 

p. 1).  

Os corantes naturais são de origem animal, vegetal ou mineral. O caju possui 

substâncias fenólicas, substâncias com anel aromático com um ou mais substituintes 

hidroxílicos, incluindo seus grupos funcionais responsáveis pela pigmentação do fruto 

(CORREIA et al, 2006, p. 1287). 

Os pigmentos orgânicos, responsáveis por dar a coloração em frutos e vegetais, 

mais comuns na natureza, podem ser de 3 tipos: as porfirinas, os flavonoides, e os 

carotenoides (PINHEIRO, 2010). 
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3 METODOLOGIA  

Para viabilizar o desenvolvimento desse projeto foi necessário dividi-lo em três 

distintas etapas. A primeira etapa foi a de pesquisa bibliográfica, para fundamentar as 

ideias descritas, utilizando-se de informações e metodologias já existentes em livros, 

artigos científicos, monografias, dissertações e teses.  

A segunda etapa consistirá em desenvolver, em laborátorio do IFRN, o método de 

extrair o corante natural do bagaço do caju. Essa metodologia é uma adaptação dos 

procedimentos experimentais contidos na dissertação do mestrado de Viana (2012). 

Para o desenvolvimento da metodologia utilizada neste projeto para a extração do 

corante natural do bagaço do caju, serão necessárias a utilização de um solvente como 

meio de extração, de forma que, foram avaliados: água, álcool 70%, propanona P.A., 

ácido clorídrico 1,0 M e hidróxido de sódio 1,0 M; bagaço do caju; agitador magnético; 

barra magnética; erlenmeyer e estufa. 

A terceira e última etapa se dará através de analises dos resultados por meio do 

teste de fixação do corante produzido em tecidos de fibra 100% algodão. Os 

procedimentos metodológicos seguiram a seguinte sequência.  

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÃO 

Espera-se que este projeto possa comprovar a eficacia do metodo de extração do 

corante desenvolvido por Viana (2012) e sua possibilidade de produzir um corante natural 

a partir do rejeito do bagaço de cajú, além de comprovar a fixação do mesmo em tecidos 

de fibra 100% algoodão. 

Teste de fixação do extrato obtido

Extração do corante natural do bagaço de caju utilizando soluções 
inorgânicas e orgânicas 

Preparação do bagaço do caju para extração do corante
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Dentre ensaios para a produção do corante natural, os que obtiveram melhor 

resultado de extração foram a Propanona e o NaOH. Os outros solventes apresentaram 

resultado insatisfatórios pois visivelmente realizaram pouca extração, devido a cor da 

solução final obtida. 

Como solventes orgânicos foram utilizados álcool 70% e propanona. A partir 

destes testes pode-se observar que a propanona P.A extraiu os pigmentos do bagaço do 

caju de forma mais eficiente do que o álcool 70%, pois aparentemente o extrato da 

propanona mostrou maior intensidade de coloração visualmente no extrato obtido. 

Como solventes inorgânicos água destilada, HCl à 1,0 M e NaOH à 1,0 M. Dos 

extratos obtidos com estes solventes apenas o do hidróxido de sódio apresentou um 

resultado de extração satisfatório, pois foi este que apresentou maior intensidade na 

coloração obtida, chegando até a apresentar uma cor avermelhada, de acordo com Viana 

(2012) tal fato foi possível porque valores de pH mais altos favorecem a extração, além 

de remover de maneira agressiva os componentes do bagaço do caju. A Tabela 1 mostra 

os resultados obtidos em todos os ensaios feitos para extração do corante. 

Figura 1. Resultados dos testes de extração dos corantes com as diferentes soluções e seus respectivos 

testes aplicação no tecido branco 100% algodão. 

 

Fonte: Própria, 2019. 

 

A partir da aplicação dos extratos no tecido branco de fibra 100% algodão foi 

possível obter os resultados mostrados na Tabela 2. Nesta tabela é possível observar a 

diferença de cor para cada um dos extratos utilizados, nos extratos com a propanona e o 

hidróxido de sódio constam uma maior diferença de cor. 
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Tabela 1. Amostras de tecido após os procedimentos de aplicação dos extratos. 

Água Álcool HCl Propanona NaOH 

     

Fonte: Própria, 2019. 

No teste de fixação no tecido, apenas a solução do corante obtido com NaOH 

apresentou resultado satisfatório, por mostrar maior coloração do tecido de fibra branco 

100% algodão.  

Espera-se que este projeto possa contribuir para a conscientização sobre a 

preservação do meio ambiente, discutindo sobre o descarte que as industrias texteis fazem 

nas efluentes de rios dos corantes sinteticos utilizados por elas, apresentando como 

possibilidade a utilização de corantes naturais. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Desde o princípio, este trabalho se desenvolveu com o intuito de levantar uma 

discussão sobre os impactos ambientais causados pela indústria têxtil devido ao excessivo 

uso de corantes sintéticos, utilizando como meio facilitador para essa discussão, a 

aplicação de um método de extração de corante natural de um resíduo industrial. Pois é 

de suma importância que nos preocupemos com as fontes naturais do nosso planeta, já 

que elas são totalmente esgotáveis.  

A metodologia desenvolvida, para extração do corante natural do bagaço de caju, 

mostrou-se eficiente, tornando possível extrair o pigmento do bagaço de caju. Através 

dela, também foi possível a demonstração da utilização do mesmo em tecido, o que 

mostrou a necessidade de desenvolver futuramente métodos de fixação do pigmento, para 

proporcionar um melhor resultado, o que pode evoluir para escala industrial. 
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 OBTENÇÃO DO HIDROGÊNIO POR MEIO DA ÁGUA PARA O 

ENRIQUECIMENTO DA COMBUSTÃO 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências exatas e da terra; Engenharias). 

RESUMO 

O presente projeto tem suma importância quando se refere aos temas de meio 

ambiente e economia, pois traz benefícios a respeito dos gases poluentes que são emitidos 

diariamente em grande quantidade, por meio da queima de combustíveis fosseis, como 

também, contribui para economia de gastos no abastecimento de veículos. Além disso, a 

experiência em questão proporcionou aos envolvidos um aprofundamento ao conteúdo de 

eletrólise, tendo como objetivo central usar esse processo na substância água, para separar 

hidrogênio e oxigênio. Com estes elementos à disposição a combinação de suas utilizações é 

incontável, contudo, o seguinte artigo pretende potencializar o efeito de combustíveis nos 

automóveis, sendo necessário utilizar-se do hidrogênio produzido para enriquecer o processo 

da combustão, já que se trata de um gás altamente inflamável. Desta forma, desenvolveu-se o 

separador baseado na eletrólise da água; sua estrutura básica consiste num recipiente, aonde 

será depositada a água, com placas positivas e negativas de metal ligas respectivamente a 

saída e entrada da bateria. Com o circuito completo e a fonte de alimentação operando, as 

ligações moleculares da água são quebradas e os elementos Hidrogênio (H) e Oxigênio (O), 

agora na forma gasosa, aderem as suas respectivas placas. Tais placas são ligadas cada uma 

numa saída de ar diferente, portanto o separador projetado permite o armazenamento e 

utilização dos gases separadamente. Logo, tem-se uma forma mais limpa e barata para 

locomoção com motores a combustão, que ainda está em desenvolvimento, mas que, de certo, 

afirma-se uma alternativa para o futuro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Potencialização de combustíveis. Hidrogênio. Eletrólise da água. 
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ABSTRACT 

This project has the utmost importance when it comes to issues of environment and 

economyas, it brings benefits about the pollutants that are emitted daily in large quantities, 

through the burning of fossil fuels, but also contributes to cost savings in the supply of 

vehicles. In addition, the experience in question provided to involved a deepening the content 

of electrolysis, having as main objective to use this process in water substance, to separate 

hydrogen and oxygen. With these elements available to the combination of its uses is 

countless, however, the following article aims to enhance the effect of fuels in automobiles, 

requiring hydrogen produced used to enrich the process of combustion, since it is a highly 

flammable gas. In this way, developed the separator based on electrolysis of water; your basic 

structure consists of a container, where will be placed the water, with positive and negative 

plates of metal alloys respectively the input and output of the battery. With the complete 

circuit and power supply operating, the molecular water bonds are broken and the elements 

hydrogen (H) and oxygen (O), now in gaseous form, adhere to their respective boards. Such 

plates are connected each one in a different air outlet, therefore the separator designed allows 

the storage and use of gases separately. Soon, has a more clean and cheap for locomotion with 

combustion engines, that is still under development, but which, it is an alternative for the 

future. 

 

KEYWORDS Potentiation of fuel. Hydrogen. Water electrolysis. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

É de conhecimento geral a eminente necessidade e submissão do mundo moderno, 

principalmente, ao combustível fóssil gasolina e também a outros como etanol e diesel. 

Entretanto, sua constante utilização provoca tanto danos irreversíveis ao meio ambiente, 

quanto prejuízo econômico aos cidadãos que deles se utilizam para abastecer seus 

automóveis. Tais males são consequência da própria combustão nos cilindros do veículo que 

eliminam gás carbono (C) em suas variadas composições, gás extremamente poluente, e 

também do processo de extrassão dos combustíveis que, além de danoso ao ambiente, 

apresenta um custo elevado; provocando em cadeia, combinando com a situação econômica 

local e global, o aumento no preço da gasolina e nos demais fluidos. 

Diante da problemática exposta e baseada no ideal de pesquisa e inovação, a 

construção de um potencializador para fluidos combustíveis, a princípio, mostra-se 

extremamente eficiente. Visto que é evidente, em curto prazo, a irreversível dependência 

desses, enriquecê-los com gás hidrogênio (H) para que a partir da mesma quantidade de 

combustível possa-se percorrer uma quilometragem maior revela-se um recurso simples e 

viável. 

Além de provocar uma economia aos motoristas no referente aos recursos financeiros 

usados no abastecimento de seus automóveis, o consumo do combustível é diretamente 

proporcional à emissão de poluentes no processo de combustão, portanto a queda no 

consumo, proveniente da potencialização, provoca também a diminuição na poluição. 

No tocante a aquisição do gás hidrogênio (H), vale salientar que sua obtenção poderá 

adquirir utilizações maiores e diversas sendo, portanto, um importante componente na jornada 

cientifica atual. Obter, através da eletrólise, tal elemento de maneira sucinta e econômica de 

um recurso em abundancia, a água, é o proposto pelo presente artigo. Neste escrito, guiado 

pelas engenharias, além das ciências exatas e da terra, dentre as diferentes aplicações para o 

elemento citado focar-se-á, como já dito, no enriquecimento da combustão.  

 

 

1291 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O objetivo central do referido projeto incorpora-se em separar os elementos presentes 

na substância água, de modo que esses, Hidrogênio (H) e Oxigênio (O), possam ser 

reaproveitados de diferentes modos. No presente, os recursos dispostos serão aproveitados no 

processo de enriquecimento da combustão, potencializando seus efeitos nos automóveis. 

Diante disso, as disposições específicas tratam-se de: projetar de maneira coerente a 

organização física do equipamento separador; cogitar a quantidade ideal dos fluidos, 

combustível e água, e a voltagem necessária para o processo de eletrólise; bem como, 

determinar a sequência lógico do procedimento como um todo. 

3 METODOLOGIA 

Com o intuito de quebrar as ligações moleculares da substância água, desenvolveu-se 

um separador idealizado a partir do princípio da eletrólise e, tendo em vista o 

desenvolvimento sustentável, está sendo construído a partir de sucatas, como canos de PVC, 

placas de metal inox e outros. O equipamento, arquitetado inicialmente em formato linear 

com uma saída de ar, sofreu alterações organizacionais para que, formatado em U, tenha-se 

em cada extremidade uma saída de gás; obtendo, portanto, o Hidrogênio (H) separadamente. 

Lembrando que os extremos são removíveis – como “tampas” – para a manutenção e o 

abastecimento da água. 

No interior do protótipo ter-se-á, em cada extremo, um conjunto de placas inox 

cortadas em forma retangular, unidas por parafusagem, apresentando um espaço entre elas, e 

associados a um parafuso na parte externa, cuja função é receber os cabos, positivo e 

negativo, da bateria. 

Diante do mecanismo montado colocar-se-á água em seu interior e fechá-lo-á, 

certificando-se de sua vedação. Sequencialmente ligar-se-á a fonte de alimentação, resultando, 

finalmente, na separação molecular da água e formação de gases que se destinam as duas 

saídas. Analisar-se-á a água em quatro composições diferentes – mineral, destilada, de 

torneira e acrescentada bicarbonato de sódio – para identificar qual possui melhor proveito.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Mediante a experiência, é previsto comprovar a eficiência do separador e sua 

contribuição tanto para o consumidor, quanto para o meio ambiente. O equipamento 

separador será testado com voltagem CC e a água em composição: destilada, mineral, 

de torneira e acrescida de bicarbonato de sódio, a fim de selecionar a melhor 

combinação ao aparelho.  

Em virtude da autoionização da água não produzir uma quantidade de íons 

suficiente para conduzir corrente elétrica, estima-se que a água destilada apresentará um 

péssimo rendimento ao processo e, portanto, para o bom funcionamento e aplicação do 

mecanismo será necessário adicionar algum soluto que apresente íons mais reativos. 

Buscando tais resultados usar-se-á água incorporada com minerais, em outro teste 

bicarbonato de sódio, como também água de torneira; suas repercussões ainda são 

inconclusivas diante da melhor condução de corrente elétrica. 

Posterior à separação dos elementos, o Hidrogênio ionizado será, em sua 

aplicação prática, destinado ao motor, especificando-se na válvula designada ao 

combustível. Para que, no processo de admissão no cilindro do motor, essa mistura 

encontre-se com o Oxigênio (O) e, após a compressão, ocorra à combustão na qual o 

hidrogênio, por tratar-se de um composto explosivo, auxiliará no processo fornecendo 

os mesmos resultados utilizando uma quantidade menor de fluido combustível. Sendo 

este, portanto, responsável por aumentar o rendimento do combustível, e também 

diminuir os gastos durante o abastecimento. Como consequência desse processo 

diminui-se a poluição ocasionada na queima de combustíveis, beneficiando, além dos 

motoristas, todo um ecossistema.  

Já em se tratando das dificuldades encontradas no decorrer do projeto, citar-se-á 

determinar a voltagem necessária ao procedimento, visto que a aparelhagem 

superaqueceu e os parafusos ficaram prejudicados. Combinado ao descrito, a mistura da 

água poderá causar desgaste nas placas, assim como o acréscimo nos combustíveis 

possíveis danos ao pistão do motor ou melhorias, sendo, pois, uma consequência em 

teste. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Alinhado aos conhecimentos provenientes das ciências exatas e da terra, assim como 

engenharias, o desenvolvimento da pesquisa agregou e aprofundou o estudo a respeito da 

eletrólise da água tornando possível uma alternativa menos poluente e com maior rendimento 

para os combustíveis.  

Portanto, a aquisição do Hidrogênio (H) a partir da substancia água profere-se 

essencial ao desenvolvimento tecnológico, tendo em consideração sua variável incontável de 

utilizações além da demonstrada nesse, enriquecimento da combustão; por essa razão o 

separador foi projeto com duas saídas distintas, sendo possível o aproveitamento dos dois 

elementos. Além de ser um projeto com baixo custo de montagem e consequentemente 

bastante acessível. 

Frente à experiência proporcionada pelo presente projeto, em futuros poder-se-á 

utilizar do mesmo elemento, Hidrogênio, em distintas aplicações. Como também, buscando o 

melhor proveito do estudo, tornar o pesquisado numa aplicação prática para conclusões 

convictas.  
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OBTENÇÃO DO ÓLEO BÁSICO BIOLUBRIFICANTE A PARTIR DE 

ÓLEOS E GORDURAS RESIDUAIS 

 

RESUMO 

A maior parte de toda a energia consumida no mundo provém do petróleo, do carvão e do gás 

natural. Essas fontes são limitadas e não renováveis, portanto, a busca por novas fontes de 

energia é de suma importância. Neste contexto, buscam-se alternativas para substituir ao 

máximo o uso do petróleo e seus derivados por bioprodutos. Frente a essa realidade, este 

trabalho tem como objetivo desenvolver um novo óleo básico biolubrificante a partir de 

rejeitos de óleos e gorduras domiciliares. Os óleos e gorduras residuais aparecem como fonte 

de matéria-prima para a produção de biocombustíveis, sendo atraente a oportunidade de 

reaproveitar esse resíduo levando em consideração o desenvolvimento sustentável. O OGR 

passou por um tratamento e, em seguida, foi caracterizado por meio dos parâmetros analíticos: 

índice de acidez, quantidade de sabão e quantidade de água. O mesmo foi empregado na 

reação de transesterificação por rota metílica para a produção do biodiesel, utilizando o 

hidróxido de potássio como catalisador. Os ésteres metílicos foram analisados através das 

propriedades: massa específica a 20 °C e teor de éster. A partir do biodiesel será realizada a 

reação para formação do biolubrificante.  

 

PALAVRAS-CHAVE: OGR. tratamento. transesterificação. biodiesel. biolubrificante. 

 

ABSTRACT 

Most of the energy consumed in the world comes from oil, coal and natural gas. These 

sources are limited and not renewable, so the search for new sources of energy is of 

paramount importance. In this context, alternatives are sought to maximize the use of 

petroleum and its derivatives by bioproducts. Faced with this reality, this work aims to 

develop a new biolubricant base oil from waste oils and household fats. Waste oils and fats 

appear as a source of raw material for biofuel production, and the opportunity to reuse this 

waste with sustainable development in mind is attractive. The OGR was treated and then 

characterized by the analytical parameters: acidity index, amount of soap and quantity of 

water. The same was used in the methylester transesterification reaction for biodiesel 

production, using potassium hydroxide as catalyst. The methyl esters were analyzed by the 

properties: specific mass at 20 ° C and ester content. From biodiesel will be performed the 

reaction to form the biolubricant. The methyl esters will react with trimethylpropane alcohol 

by basic transesterification, with sodium methoxide being the catalyst. The bioproduct will be 

characterized by density, viscosity and flash point. 

 

KEYWORDS: OGR. treatment. transesterification. biodiesel. biolubricant. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os estudos a cerca da utilização de matérias-primas renováveis para a obtenção de 

‘bioprodutos como alternativa ao uso de combustíveis fósseis, têm sido cada vez mais vigente 

na sociedade contemporânea. Esse cenário vem conduzindo ao desenvolvimento de uma nova 

geração de óleos lubrificantes, com especial atenção para os biodegradáveis e de baixa 

toxicidade, os chamados biolubrificantes. 

Os biolubrificantes representam os lubrificantes a base de óleo vegetal, animal ou 

ésteres sintéticos formulados a partir de óleos renováveis, são ligeiramente biodegradáveis e 

não tóxicos para os seres humanos e para o meio ambiente (AQUINO, 2018).  

Em conformidade com Cavalcanti et al. (2014), a busca por novas fontes alternativas 

de produção de lubrificantes faz-se necessário para suprir futuras demandas e diminuir os 

possíveis danos ambientais que os produtos derivados do petróleo podem gerar. Os óleos e 

gorduras residuais são uma alternativa viável, pois é um recurso renovável, biodegradável e a 

sua utilização implica em vantagens nos aspectos ambientais, sociais e econômicos, e em sua 

grande maioria, apresentam resultados satisfatórios em suas propriedades quando comparado 

com os óleos minerais. 

Diante das questões apresentadas, o presente trabalho objetiva produzir biolubricante a 

partir do OGR, contribuindo, dessa forma, para o desenvolvimento sustentável. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nos últimos anos, os aspectos de poluição e saúde ambiental tornaram-se cada vez 

mais importantes como questões públicas. Nesse sentido, é importante desenvolver um 

produto que se adeque ao meio ambiente sem prejudicá-lo de maneira tão agressiva, 

substituindo ao máximo o uso do petróleo e seus derivados por bioprodutos. É daí que surge a 

oportunidade de desenvolver os biolubrificantes. 

Segundo Manutenção Preditiva (2019), os óleos lubrificantes são substâncias 

fundamentais para o bom funcionamento de motores e outros equipamentos, atuando na 

redução de atrito entre as peças e prolongando a vida útil de cada componente do maquinário. 

O biolubrificante provém da transesterificação do biodiesel (mistura de alquil ésteres, 

proveniente de recursos naturais renováveis), visto que diferente dos óleos vegetais, o 
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biodiesel apresenta em sua composição ésteres menos complexos e mais livres, o que facilita 

o processo de produção do biolubrificante. Porém, uma desvantagem do biodiesel é que a 

maioria das oleaginosas usadas em sua síntese é comestível, podendo ter uma elevação no 

custo da matéria-prima. Uma saída para essa problemática é a utilização de OGR, já que 

possui grande potencial para produção de biocombustíveis e trata-se de um resíduo, 

diminuindo os custos e contribuindo com o desenvolvimento sustentável. 

3 METODOLOGIA  

As amostras de OGR foram adquiridas no munícipio de campo Grande – RN. O 

tratamento aplicado ao OGR e a caracterização do mesmo se baseia na metodologia de 

Veloso, Bertini e Nascimento (2018). 

A síntese do biodiesel ocorreu por meio da reação de transesterificação. Foi utilizado 

100 mL de OGR e o metanol, os mesmos foram depositados em um balão de fundo chato, que 

foi aquecido em banho-maria até uma temperatura de 45 °C, sendo empregado o metóxido de 

potássio como catalisador. Após a reação, os ésteres foram lavados, secados e caracterizados. 

A reação de transesterificação para obtenção do biolubrificante será realizada em um 

balão de fundo redondo, utilizando como catalisador o hidróxido de sódio e o álcool 

trimetilopropano. As condições reacionais serão: Razão molar biodiesel:Álcool de 6:1, 

catalisador de 2 % em relação à massa do biodiesel, temperatura de 110 °C e o tempo de 

reação de 8 horas. Após essa etapa o meio reacional será lavado com 50 mL de HCl a 5 % 

(v/v) e com 30 mL de H2O quente (80°C). Concluída essa fase, o produto reacional será seco 

em estufa. Após a secagem o biolubrificante será caracterizado por densidade, viscosidade e 

ponto de fulgor. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A tabela 01 mostra os resultados para os parâmetros índice de acidez, quantidade de 

sabão e quantidade de água tanto do OGR bruto quanto do OGR tratado. 

 

Tabela 01 - Caracterização físico-química do óleo residual bruto e tratado 

Ensaio Unidade Resultado 

(OGRB) 

Resultado 

(OGRT) 

Índice de Acidez % 1,1 0,11 
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Quantidade de Sabão mg/kg 60,4 17,3 

Quantidade de água mg/kg 1000 363,5 

 

Como pode ser analisado o OGR bruto apresentou um índice de acidez superior a 1 %, 

não sendo muito indicado para reações de produção de biocombustíveis, no entanto, após o 

tratamento do óleo, esse percentual não supera 0,2 %, o que se mostra bastante atrativo. 

No que diz respeito à quantidade de sabão, para o OGR bruto o valor era de 60,4 

mg/kg, e após o tratamento foi para 17,3 mg/kg, mostrando a eficiência do processo. Uma alta 

quantidade de sabão é prejudicial para a produção de biocombustíveis.  

Um alto percentual de água é prejudicial para o processo de produção de 

biocombustíveis a partir de óleos, uma vez que pode ocasionar a reação de hidrólise, 

formando ácidos graxos livres, aumentando o índice de acidez. O valor apresentado pela 

amostra do OGR tratado foi inferior a 500 mg/kg, o que mostra condições favoráveis para a 

produção de biocombustíveis. 

Os parâmetros analisados para o biodiesel estão expostos na tabela 02. Os resultados 

obtidos foram avaliados conforme a resolução ANP nº 45/14.  

 

Tabela 02 - Especificação dos ésteres metílicos conforme a Resolução ANP nº 45/14 

Característica Unidade Especificação Resultado 

Massa Específica a 20 ºC kg/m³ 850 a 900 886,5 

Teor de Éster %  massa 96,5 mín 98,4 

 

A resolução de 45/2014 da ANP diz que a faixa ideal para a densidade é de 850 a 900 

kg/m
3
, o resultado encontrado para essa análise foi de 886,5 kg/m

3
, estando dentro da faixa 

proposta.  

O presente estudo encontrou um valor de 98,4 % para o teor de éster, o que mostra 

uma conversão de triglicerídeos elevada, de acordo com a resolução da ANP o percentual 

considerado satisfatório é de pelo menos 96,5 %, e como ser visto, o teor encontrado foi 

superior a este. 

A partir dos resultados a cerca do OGR e da própria produção do biodiesel espera-se 

produzir um biolubrificante que atenda as mesmas necessidades do lubrificante proveniente 

do petróleo, porém que prejudique menos o meio ambiente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho se mostra atrativo, sobretudo porque o OGR trata-se de um resíduo, o 

mesmo é corriqueiramente descartado de maneira incorreta ao meio ambiente, causando 

sérios problemas ambientais. No entanto, a partir do presente estudo é possível afirmar que 

esse resíduo possui alto potencial para ser utilizado como matéria-prima na produção de 

biocombustíveis, como é o caso dos biolubrificantes. 

Com a conclusão desse estudo objetiva-se sintetizar um produto com as mesmas 

propriedades de lubrificar de seu análogo derivado do petróleo. Porém, levando em 

consideração as questões apresentadas acima, o biolubrificante formado será ambientalmente 

correto, atendendo as questões socias, ambientais e econômicas.  
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PRODUÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES: UMA PROPOSTA DE 

PRÁTICA NO ENSINO DE QUÍMICA 

NETO B. H. S.1; PEREIRA F. M.2; MOREIRA E. F3.; ALVES L. A.4; FERNANDES P. R. N.5;  

 1,2,4 e 5 IFRN – Campus Apodi; 

3Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres- Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo mostrar a importância de aulas diferenciadas, 

através das práticas de produtos saneantes, a produção desses materiais foi realizada na Escola 

Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres do município de Apodi/RN, com os alunos da 

1ª série do Ensino Médio, a fabricação desses materiais faz parte das atividades do Programa 

Institucional de bolsa de iniciação à Docência (PIBID) -IFRN – Campus Apodi. De maneira 

geral, podemos considerar que a aula prática é aquela que os alunos fazem uso de equipamentos 

e materiais. Com isso eles executam uma experiência que os levará a entender uma lei científica 

e seus efeitos. A partir disso, a turma poderá relacionar os aspectos teóricos vistos anteriormente 

a seus novos conhecimentos práticos. Por isso, a aula prática é considerada uma metodologia 

de trabalho ativa.  Observou-se que com a aplicação dessas metodologias os alunos se sentiram 

mais motivados e participativos na disciplina de Química. Também foi possível observar nos 

alunos a curiosidade e a capacidade de investigar novas possibilidades sustentáveis.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Produtos saneantes. Química. PIBID 

 

ABSTRACT 

The present work aims to show the importance of differentiated lessons, through the 

practices of sanitizing products, the production of these materials was held at Escola Estadual 

Professor Maria Maher Range towers of the municipality of Apodi/RN, with the students of the 

first series, the manufacture of these materials is part of the Institutional activities of 
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introduction to Teaching Scholarship (PIBID)-IFRN-Campus Apodi. We can consider that the 

workshop is that students make use of equipment and materials. With that they perform an 

experiment that will take them to understand a scientific law and its effects. From there, the 

class can relate the theoretical aspects seen prior to their new working knowledge. Therefore, 

the practice is considered an active work methodology. It was observed that with the application 

of these methodologies’ students felt more motivated and involved in the discipline of 

chemistry. It was also possible to observe student’s curiosity and ability to investigate new 

possibilities.   

 

Keywords: sanitizing Products. Chemistry. PIBID 

 

INTRODUÇÃO 

As aulas práticas são mecanismos muito comumente utilizados por professores. A 

prática no laboratório auxilia o aluno a ter um contato mais aprofundado com a ciência que ele 

está estudando. O ensino de forma geral, por muito tempo era repassado através da metodologia 

de repetição, e caso o aluno não alcançasse a aprendizagem sobre determinando conteúdo, esse 

insucesso era culpa dele, mas atualmente isso vem mudando e o professor também pode ser 

responsável por esse fracasso devido a suas metodologias inadequadas.  

Segundo Santos, Aquino e Debas (2010, p. 1), o professor deve contextualizar o 

conhecimento de química, relacionando os conteúdos químicos com o cotidiano dos estudantes. 

Uma grande proposta para contextualizações dos conteúdos químicos são aulas práticas sobre 

produtos saneantes, visto que eles estão presentes no cotidiano dos alunos. 

 Os produtos saneantes ou de limpeza são substâncias que auxiliam na limpeza de 

ambientes e são bastante utilizados pela população, contendo assim um papel importante na 

sociedade. (SANTOS; AQUINO; DEBAS, 2010, p. 1)  

Partindo disso, o presente trabalho tem como objetivo ampliar e melhorar os 

conhecimentos dos alunos sobre os fenômenos químicos que ocorrem na produção dos produtos 

saneantes, além de despertar mais ainda o interesse pela disciplina, aproximando-a do seu 

cotidiano.   
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REFERENCIAL TEÓRICO 

Muitos alunos demonstram dificuldade em absorver o conteúdo, pois não conseguem 

relacionar a disciplina a seu dia-dia. A química é uma das disciplinas mais importantes do 

conteúdo escolar, mas também sofre com o problema da relação com o cotidiano. Segundo 

Silva e Lima (2013, p. 1), o ensino de química é estudado por meio de memorização dos 

conteúdos e fórmulas, fazendo com que não haja uma compreensão dos conteúdos, além de 

desmotivar o aluno. Para resolver esse problema, busca-se maneiras diferentes de ministrar a 

matéria. A química como ciência experimental, utiliza esse recurso para transformar a disciplina 

mais atrativa para os discentes.  

A experimentação é uma das partes fundamentais da química, pois sustenta a base 

conceitual do ensino de química (LISBOA, 2015, p. 198). A parte teórica deve se somar a parte 

prática, para haver uma melhor compreensão do conteúdo. Sem a relação entre teoria e prática, 

o discente pode ter dificuldades no aprendizado de alguns conteúdos, fazendo com que o aluno 

não relacione a química com seu cotidiano, assim não haverá a aprendizagem significativa.  

METODOLOGIA 

As atividades práticas foram desenvolvidas com os alunos das 1ª, série do Ensino Médio 

do turno matutino na Escola Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres do município de 

Apodi/RN. No primeiro momento os bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

à Docência (PIBID) iniciaram as práticas com uma leitura para contextualizar e relacionar a 

Química com o cotidiano dos alunos, em seguida foi realizada a produção de saneantes, 

desinfetante, detergente e água sanitária.  

A turma foi dividida em 3 grupos, onde cada grupo ficou com uma prática. Em seguida, 

um grupo produziu detergente que teve os seguintes reagentes: Ácido Sulfônico, Amida, Lauril, 

corante para detergente, outro grupo produziu desinfetante que teve os seguintes reagentes 

utilizados: renex, isotil, brancol e corante, para finalizar as práticas o terceiro grupo foi 

produzido água sanitária, que teve os seguintes reagentes: hipoclorito de sódio e a barrilha. 
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        RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O primeiro grupo ficou com a produção do detergente, eles começaram a fazer o produto 

de maneira correta, seguindo o roteiro. Houve alguns erros na execução da prática, mas isso faz 

parte do processo de aprendizado. 

O segundo grupo ficou com a produção de desinfetante. Esse grupo não teve problemas 

na realização do experimento, seguindo o roteiro da maneira correta, etapa por etapa. Ao final 

os próprios alunos envasaram o desinfetante em garrafas pet. 

O terceiro e último grupo, ficou responsável por fabrica água sanitária e não teve 

problemas no experimento, conseguindo realizar a prática rapidamente e de forma correta. Da 

mesma forma que o segundo grupo, também envasaram a água sanitária em garrafas pet. 

Estas práticas servem para aproximar a química do cotidiano dos alunos, pois eles 

conseguem ver onde a química está inserida em suas vidas, tornando o aprendizado mais 

significativo, visto que eles não conseguem enxergar a química no seu cotidiano. Nas práticas 

realizadas, eles observaram a presença de vários conteúdos que o professor estava ministrando, 

como por exemplo mistura, reações, controle de pH entre outras. Eles compreenderam que em 

algumas reações a ordem dos reagentes irá interferir no produto final, fazendo com que a prática 

seja bem-sucedida ou não. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se concluir que esse trabalho da prática de produtos saneantes realizada na Escola 

Estadual Professora Maria Zenilda Gama Torres do município de Apodi/RN, em parceria com 

o PIBID, estimula uma prática transformadora, com uma participação efetiva dos alunos. As 

aulas práticas realizadas mostraram-se bastante satisfatórias e exitosas, pois os alunos 

aprenderam novos conhecimentos e perceberam que a Química está relacionada no cotidiano 

deles, ao final da prática os alunos engarrafaram os produtos de limpeza que eles fabricaram no 

laboratório e os mesmos ficaram na escola para uso.  
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CAÇA AO TESOURO QUÍMICO: JOGO DIDÁTICO PARA O ENSINO DE 

QUÍMICA 

1,2,3 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

 

RESUMO 

Ultimamente tem se buscado metodologias de ensino diferenciadas para tornar as ciências 

exatas atraentes aos alunos. Os professores enfrentam uma luta constante para deixar as aulas 

mais dinâmicas e tentar tirar a imagem negativa sobre essas matérias. Uma alternativa de 

mudança seria a criação de aulas práticas, jogos, dinâmicas e gincanas que auxiliem na fixação 

do conteúdo e quebrem o paradigma de que aula só é dentro de sala, com quadro branco e 

carteiras enfileiradas. Com isso, este trabalho se propôs a criar e aplicar o jogo Caça ao Tesouro 

Químico para movimentar os alunos e além disso avaliar o processo de aprendizagem deles. 

Sendo assim, os alunos tinham como ponto de partida e chegada o pátio do campus, uma 

atividade extra sala de aula e que avaliava o seu conhecimento. Foi possível através desta 

atividade trabalhar a união entre os colegas de turma, além da memorização do assunto ensinado 

durante todo semestre e fazer uma aula recreativa e rica em conhecimentos. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Metodologias. Ciências exatas. Sala de aula. 

 

ABSTRACT 

Lately, differentiated teaching methodologies have been sought to make the exact sciences 

attractive to students. Teachers face a constant struggle to make classes more dynamic and try 

to get a negative image about these subjects. An alternative to change would be the creation of 

practical classes, games, dynamics and scavenger hunts that help in fixing the content and break 

the paradigm that class is only in the classroom, with whiteboard and desks lined up. With this, 

this work set out to create and apply the game Chemical Treasure Hunt to move students and 

further evaluate their learning process. Thus, the students had as their starting and arrival point 

the campus courtyard, an extra classroom activity that assessed their knowledge. It was possible 

through this activity to work together with classmates, memorize the subject taught throughout 

the semester and take a recreational and knowledge-rich class. 

 

KEYWORDS: Methodologies. Exact sciences. Classroom. 
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1 INTRODUÇÃO 

As ciências exatas vêm se mostrando cada vez mais temidas pelos alunos do ensino 

médio e de acordo com a pesquisa de Lima (2012, p. 96) isso se dá devido à grande quantidade 

de assuntos presentes nessas disciplinas, que se intensifica quando se trata da disciplina de 

Química. A falta de interação, aulas diferenciadas e práticas também pode justificar o fato, de 

que os alunos não consigam tirar os conteúdos do abstrato e tragam mais para a realidade dos 

mesmos. Devido a esse fato é uma disciplina na qual os alunos menos se dão bem, quando se 

trata da avaliação por notas.  

Tentar mudar essa realidade pode ser um sonho inalcançável para alguns professores e 

líderes de escolas devido à falta de estrutura, apoio e verbas da maioria das escolas públicas de 

ensino médio. O que ainda pode tornar o assunto mais complexo quando muitas dessas escolas 

não existem laboratórios, ou esses laboratórios são totalmente sem estrutura, sem reagentes e 

sem equipamentos, limitando a sua utilização. 

Com isso, buscar uma alternativa diferente e atrativa para que as aulas se tornarem 

melhores não é uma tarefa fácil e falta incentivo ao docente para procurar esses meios. São 

muitas ideias juntas e apesar da falta de investimento é possível sim tornar a prática uma 

atividade real. Para isso a única saída para se construir algo para as aulas irem além do ambiente 

formal e trazer a química para a realidade dos discentes é a busca por materiais alternativos. 

Com materiais alternativos é possível fazer jogos, experimentos e muitas outras práticas para 

tornar os conteúdos mais compreensíveis. 

A partir desse problema, e no intuito de auxiliar nas aulas de Química, surgiu a ideia de 

fazer o jogo “Caça ao Tesouro Químico”, deixando as aulas de químicas mais atraentes e 

interessantes para os discentes. Sendo um jogo que é aplicado ao ar livre, trabalhando a 

coletividade e de baixo custo para a sua execução.  

2 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

Com o intuito de deixar a disciplina de Química o mais eficiente possível, Lima (2012, 

p.96) propôs uma mudança nos cursos de Licenciatura em Química, a fim de que os novos 

professores elaborem novas metodologias de ensino para a Escola Básica.  

Sendo assim, toda e qualquer forma de prática, jogo ou gincana tem como objetivo 

apenas auxiliar na fixação do conteúdo, nada que substitua a aplicação formal dos assuntos em 

sala de aula. Lima (2012, p.96) reforça isso em seu trabalho quando diz que o objetivo do 
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mesmo é “fornecer subsídios teórico-metodológicos para uma prática mais efetiva dos 

professores de Química”. 

Poucas escolas do Ensino Médio ministram aulas de Química enfatizando a parte 

prática, apesar de se constituir numa ciência essencialmente experimental. O baixo 

rendimento dos alunos de Química nesse nível de ensino em todo o país é um fato e 

não há quem desconheça isto. As causas frequentemente apontadas como 

responsáveis por esta situação desconfortável e aflitiva são atribuídas ao preparo 

profissional deficiente, à falta de oportunidade para o professor se atualizar, aos 

salários baixos e à deficiência das condições materiais na maioria das escolas 

(EVANGELISTA, 2007 apud LIMA, 2012, p. 97). 

  

A utilização de atividades metodológicas que diferem das atividades padrões mostram 

resultados bastantes positivos. Com relação a esse fato Filho et al. (2009) defende que jogo é 

um instrumento que facilita a aprendizagem. 

 

[...] instrumento facilitador do processo de ensino-aprendizagem, com a promoção da 

motivação, melhoria na relação aluno-professor e do desempenho nas avaliações. 

Cabe salientar que o professor pode confeccionar seus próprios passatempos, de 

acordo com suas necessidades, para diversos assuntos relacionados com os conteúdos 

de química. Aprimorando o nível das perguntas das palavras cruzadas, podem-se 

promover diversos níveis de dificuldades de resposta, estimulando os alunos a estudos 

constantes para a sua execução (FILHO et al., 2009, p.92). 

 

 Sendo assim, cada vez mais se ver a necessidade de investir nessa área, a fim de que os 

novos professores saiam da graduação não apenas para ministrar um ensino tradicional e tragam 

novas metodologias e aula que tenham uma maior interação com os alunos e ajude na fixação 

dos conteúdos. 

 

3 METODOLOGIA 

O jogo Caça ao Tesouro Químico foi aplicado na turma de 3º ano do ensino médio do 

Curso Integrado de Informática, no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, Campus Apodi. Participaram 31 alunos divididos em 4 grupos de 6 e 1 grupo 

de 7 integrantes.  

O jogo teve início no pátio da Instituição e teve duração de 1h ou mais dependendo da 

agilidade da equipe. O jogo se deu da seguinte maneira: no ponto de partida cada grupo recebeu 

um envelope da cor que iria caracterizar o grupo até o final do percurso. O jogo continha no 

total de 5 envelopes que foram distribuídos pela Instituição e a cada envelope achado teria uma 

pergunta de química e um enigma para que fosse encontrado o próximo envelope do grupo. 
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Sendo assim, foram espalhados diversos envelopes pelo campus, sem que os alunos vissem 

onde estava cada um deles.  

Como se tratava de uma atividade de final de semestre as perguntas abordavam 

conteúdos que foram ministrado nos dois bimestres letivos, dentre os assuntos tinha: 

Propriedades da Matéria, Estados Físicos da Matéria, Propriedade da Matéria e Geometria 

Molecular. O último envelope continha o enigma que os levavam ao ponto final. Ao chegar no 

local decifrado o professor fazia a correção das perguntas e marcava o tempo gasto pela equipe. 

A equipe vencedora seria a que chegasse mais rápido e tivesse o maior número de acertos das 

questões. Vale ressaltar que como regra do jogo a equipe tinha que manter durante todo o 

percurso a união dos integrantes, caso a equipe se desmembrasse durante o percurso ela poderia 

ser eliminada da competição.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao realizar esse jogo, era esperado que os alunos fixassem melhor o conteúdo e fossem 

estimulados cada vez mais a trabalhar em equipe. As equipes realmente seguiram as regras do 

jogo e conseguiram chegar ao ponto final. A primeira equipe chegou com 52 minutos após o 

início da atividade e a última com 1h e 10 minutos.  

As equipes relataram que tiveram dificuldade de decifrar alguns enigmas o que 

dificultou e acabou demorando a execução da atividade para encontrar o próximo envelope. No 

entanto, tudo ocorreu como tinha sido planejado e os estudantes gostaram bastante do método 

que foi usado, principalmente por terem saído do ambiente formal, onde puderam se divertir e 

aprender ao mesmo tempo. 

A aplicação do jogo mostrou também que os mesmos estavam com uma boa afinidade 

com os conteúdos, devido os poucos erros ao responder as questões. No entanto, vale ressaltar 

que para o jogo atingir integralmente seu objetivo, necessita de algumas melhorias, como, por 

exemplo, fazer com que a interação entre os alunos seja maior. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com esse trabalho foi possível tornar o ensino de química uma atividade divertida e de 

desafiadora. O jogo “Caça ao Tesouro Químico” foi aplicado em uma turma, na qual apresentou 

um bom resultado, no que se refere ao interesse dos alunos, que foram bem participativos. Além 
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disso, é um jogo que pode ser aplicado a qualquer conteúdo e disciplina, pois ele é totalmente 

adaptável.  
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UM ESTUDO DA PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DO 

PEDÚNCULO DE CAJU COM A REDUÇÃO DO BRIX 

 

IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é nativo do nordeste brasileiro, composto por 10% de 

castanha e 90% de pedúnculo. Estima-se que o aproveitamento do pedúnculo seja apenas de 

15%. No processamento do caju, é gerado como resíduo o bagaço, que pode ser aproveitado 

de diversas formas. Neste caso, o objetivo do trabalho foi estudar a cinética de redução do 

Brix a partir do peduncle, in natura e enriquecido com fermento biológico, onde a diminuição 

de tal possa comprovar a produção de Etanol. Sendo acompanhada a medição de hora em hora 

até o Brix atingir o ponto zero ou o mais próximo possível. A partir disso anotaram-se os 

resultados obtidos, realizado em duplicata, tornando possível a produção de gráficos e tabelas 

para melhor entendimento. Por fim, o objetivo do trabalho foi concluído e após as análises, 

observou-se a diminuição do Brix inicial das amostras.  

PALAVRAS-CHAVE: Suco de caju. Pedúnculo de caju. Fermentação alcoólica. Etanol. 

Brix. 

ABSTRACT 

Cashew tree (Anacardium occidentale L.) is native to the Brazilian Northeast, composed of 

ten percent of chestnut and ninety percent of peduncle. It is estimated that peduncle its use is 

only fifteen percent. In cashew processing,  bagasse is generated as waste,  which can be used 

in many ways. In this case,  the objective this work was to study the kinetics of Brix reduction 

from the peduncle,  in natura and enriched with biological yeast,  where the decrease of this 

can verify the production of Ethanol. The hourly measurement is monitored until the Brix 

reaches the zero point or as close as possible.  From this, we recorded the obtained results,  
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performed in duplicate,  making possible the production of the graphs and tables for better 

understanding.  Finally, the objective this work was concluded and after the analysis the 

decrease of initial Brix of the samples was observed.  

KEYWORDS: Cashew juice. Cashew peduncle.  Alcoholic fermentation.  Ethanol. Brix 

1 INTRODUÇÃO 

A agroindústria de caju no Brasil possui uma área cultivada de 754.863 hectares, 

proporcionando uma produção de 105.886 toneladas de castanha e mais de 952.974 toneladas 

de pedúnculos por ano. (IBGE, 2010). Tornando-se uma atividade de grande importância 

socioeconômica para a região nordeste brasileira, responsável por 98% da exploração 

econômica do cajueiro, principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, os 

quais possuem cerca de 88% da área cultivada no País. Entretanto, o aproveitamento do 

pedúnculo (pseudofruto) ainda é insignificante em relação à quantidade de matéria-prima 

disponível. (AGOSTINI-COSTA, 2004). 

Apesar do Brasil ser o pioneiro e líder no que diz respeito ao processamento desse 

pseudofruto, e considerando o aproveitamento deste em forma de sucos, geleias, farinhas e 

fermentados, só 15% da produção do pedúnculo é utilizada. A partir disso, fez-se uma análise 

e foi possível observar que um meio alternativo para o seu uso é a produção de Etanol, obtido 

através da fermentação alcoólica. Ao decorrer do projeto, a produção de Etanol se deu por 

meio da leitura do Brix, uma unidade utilizada basicamente para medição do percentual de 

sólidos em uma amostra, nesse caso, dos açúcares presentes no suco do pedúnculo, que foram: 

sacarose, glicose e frutose.  

O processo químico foi realizado no equipamento refratômetro e consistiu na 

transformação destes açúcares em álcool, desencadeado pela levedura Saccharomyces 

cerevisiae. Concluiu-se que a fermentação alcoólica é um excelente método no campo de 

pesquisa e análise da redução do Brix. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol proveniente da cana-de-

açúcar. Devido às grandes áreas necessárias para a produção da cana, pesquisadores estão 

buscando novas fontes energéticas para a produção de etanol. (EMBRAPA, 2010). 

Atualmente, as principais matérias-primas utilizadas na produção de etanol no mundo 

são a cana-de-açúcar, o milho, a aveia, o arroz, a cevada, o trigo e o sorgo.  Outras matérias-

primas que podem ser utilizadas na produção de álcool são suco de frutas, beterraba, 

substâncias amiláceas, e substâncias celulósicas. (MACHADO; ABREU 2006). De forma 

geral, existem três maneiras de produzir etanol, podendo ser: por via destilatória, por via 

sintética e por via fermentativa. 

A fermentação alcoólica é um processo de respiração anaeróbica e neste processo 

acontece apenas a primeira etapa da respiração celular, ou seja, a glicólise. Outras aplicações 

desse tipo de fermentação são para a produção de plásticos biodegradáveis a partir de recursos 

renováveis e a biorremediação de metais tóxicos, além de para otimizar a produção de etanol. 

(SCHENBERG, 2010). 

3 METODOLOGIA 

Coletou-se a amostra de caju que foi cortado em pedaços e triturado no liquidificador 

até atingir uma massa pastosa. Um pano de prato foi utilizado para a filtração do suco, 

totalizando 800mL. Transferiu-o para uma garrafa de 1L e deixou em conserva na geladeira 

para realizar a análise do Brix no equipamento refratômetro. 

Em um béquer de 600mL o suco foi transferido e levado para aquecer na chapa 

aquecedora, onde permaneceu até atingir a temperatura de 35 ºC, utilizou auxílio de um 

termômetro e depois deixou-o esfriar até temperatura ambiente (29,3 ºC). Durante isso, o 

fermento biológico estava sendo hidratado e aquecido com o restante do suco em um béquer 

de 200mL, na mesma temperatura (35 ºC), também utilizou o termômetro. Logo após, 

realizou-se a medição do Brix na amostra e constatou 13.0. Açúcar foi adicionado no suco 

para melhor análise, atingindo 14.5.  
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Dando continuidade, transferiu-se 300mL do suco de caju para um kitassato de 1L e 

adicionou-se 100mL do fermento hidratado, totalizando 400mL. Deixou a amostra descansar 

tampando uma das aberturas do kitassato com papel filme, medindo-se o Brix de hora em 

hora. Este experimento foi realizado em duplicata. 

4  RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A análise ocorreu durante todo um dia, desde manhã até a noite, sendo possível 

realizar a medição do Brix de hora em hora, que neste caso, a sua redução constatava a 

produção de etanol e durante esse processo ocorria a liberação de CO2. Após aquecer a 

amostra que estava em conserva na geladeira, esperou-a esfriar em temperatura ambiente de 

29,3 ºC, logo em seguida, antes da adição do fermento biológico na amostra, já hidratado, o 

Brix foi medido e se encontrava em 13.0 e para melhor efeito de análise da fermentação, foi 

necessário adicionar açúcar a amostra, deixando-a com o Brix 14.5, podendo assim dar 

continuidade ao experimento.  

O experimento foi realizado em duplicata e as duas amostras obtiveram o ponto de 

partida inicial 14.5, no entanto, terminaram com brix’s diferentes, porém bem próximos, isso 

se dá devido a temperatura diferente dentro de cada kitassato, a amostra I estava 34.2 ºC e a 

amostra II, 35.1 °C, comprovando maior fermentação onde estiver a maior temperatura. As 

duas obtiveram sucesso na redução, constatando assim a produção de Etanol. 

Segue abaixo o gráfico de redução de ambas amostras, tornando-se possível realizar a 

comparação.  

Gráfico 1. Gráfico de redução do Brix/hora 
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Como é possível observar no gráfico acima, a amostra II obteve melhor desempenho. 

Estes dados foram coletados de hora em hora e comprovam a redução do Brix em ambos 

kitassatos, O experimento foi realizado em duplicata e as duas amostras obtiveram o ponto de 

partida inicial 14.5, no entanto terminaram com brix’s diferentes, porém bem próximos, isso 

se dá devido a temperatura diferente em cada kitassato, a amostra I estava 34.2 ºC e a amostra 

II 35.1 °C, as duas obtiveram sucesso na redução, mas a amostra II mostrou melhor 

desempenho ao final do experimento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para finalizar este trabalho, concluiu-se que a fermentação alcoólica é um excelente 

método no campo de pesquisa e análise da redução do Brix, no entanto, a falta de 

equipamentos específicos e qualificados, dificultou alguns processos, como a medição da 

quantidade de Etanol produzido. Vale salientar que a amostra II possuiu maior desempenho 

devido a sua temperatura. Por fim, os resultados esperados foram reportados com sucesso.  
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CRIAÇÃO DE FICHAS DE INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA PARA 

OS REAGENTES QUÍMICOS E PRODUÇÃO DE ARMAZENAMENTO 

WEB DO IFRN- CAMPUS NOVA CRUZ 

Bruna Santana da Silva1; Dante Augusto Bezerra Pinto2 e Samuel Alves de Oliveira3 

 IFRN – Campus Nova Cruz  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O referente trabalho realizado no IFRN campus Nova Cruz, foi realizado para suprir um déficit 
que é encontrado atualmente nos laboratórios de química do campus - a falta de informações 
sobre riscos à saúde que os reagentes químicos apresentam dessa forma o campus deveria dispor 
de fichas técnicas com informações sobre tais produtos. Por isso esse trabalho tem como 
objetivo central dispor em um espaço WEB onde estará disponível dados sobre todos os 
produtos existentes no laboratório, dessa maneira a circulação de informações acontecerá de 
forma mais efetiva e consequentemente a segurança em relação ao uso destes se fará de forma 
mais concreta. Para isso foi necessário criar um site denominado FISPQ – IFRN Nova Cruz 
onde foram colocadas as informações previamente coletadas e organizadas, a fim de 
disponibilizar no portal do IFRN.  
PALAVRAS-CHAVE: FISPQ. Armazenamento WEB. Informação. 

 

ABSTRACT 

 
The related work done at the IFRN campus Nova Cruz was done to fill a gap that is currently 
found in campus chemistry labs - the lack of health risk information that chemical reagents 
present so the campus should have fact sheets with information about such products. Therefore, 
the main objective of this work is to have in a WEB space where data will be available on all 
the existing products in the laboratory, thus the circulation of information will happen more 
effectively and consequently the security regarding their use will be more concrete that is 
effective. For this, it was necessary to create a site called FISPQ - IFRN Nova Cruz where the 
information previously collected and organized was placed, in order to make it available on the 
IFRN portal. 

 

KEYWORDS: FISPQ. Web Storage. Information. 
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1 INTRODUÇÃO  

No Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) campus Nova-Cruz, existe 

ambientes para a pratica de ensaios químicos, tendo a disponibilidade de produtos e 

equipamentos, de laboratório. Com uma visão preventiva para esse tipo de espaço, existe um 

documento denominado FISPQ (Ficha de Informação de Segurança para Produtos Químicos), 

onde se encontram todas as informações sobre as características de determinada substância. A 

necessidade do uso dessas fichas é importantíssima devido ao risco da desinformação, e 

também, ao fato desse lugar possuir certa periculosidade devido aos trabalhos lá realizados. 

Portanto ter dados de segurança instrui os operantes sobre os principais aspectos do reagente, 

riscos e como evitá-los, medidas de segurança. Contudo essas fichas por sua vez são longas e 

na maioria dos casos, se trabalhará com grandes quantidades destas, pois normalmente há uma 

grande demanda por produtos químicos.  Ademais, o campus mesmo com mais de quinhentos 

reagentes, não possui esses arquivos. Dessa forma, fica explicito a necessidade desse tipo de 

documento, contudo o armazenamento físico ainda se mostra um tanto inadequado, tanto pela 

praticidade quanto ao desperdício e, portanto, com os avanços da tecnologia desenvolver uma 

plataforma web se torna uma ótima opção para, tanto acolher as fichas no campus, quanto 

diminuir o desperdício que se geraria.       

 Pelo exposto, esse trabalho tem como objetivo criar fichas individuais para os reagentes 

químicos a cunho de auxiliar ao corpo docente, discentes e de técnicos de laboratório do 

campus. E desenvolver um local na web (site) de fácil acesso aos servidores e alunos em que 

estarão armazenadas as fichas. E, por conseguinte difundir e aprimorar os conhecimentos. Com 

o site em pleno funcionamento os alunos e docentes de química poderão de forma mais simples 

estudar sobre os reagentes que serão vistos em aula. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Encontrar-se nos laboratórios reagentes químicos dentre eles ácidos, bases, entre outros, 

que são nocivos à saúde e a maioria desses compostos são incolores e sem cheiro, podendo 

parecer serem os mesmos. Consoante (CARVALHO; TEIXEIRA, 1999) "A perigosidade de 

uma substância é facilmente identificada através de um símbolo de perigo e de frases de risco e 

de segurança que lhes completam o sentido”. As informações básicas do produto estão no 

rótulo, mas ainda assim não possui todas as informações. E uma forma de pesquisar as 

informações é através das FISPQs.   Sendo que a FISPQ (Ficha de Informações de Segurança 
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de Produtos Químicos) é um documento normalizado pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) conforme norma, ABNT-NBR 14725. Ou seja, essa ficha contém todas as 

informações individuais de cada substância quanto à segurança, à saúde e ao meio ambiente de 

forma mais clara e objetiva possível.          

 Esse documento por sua vez é obrigatório para as empresas que fazem uso de 

substâncias químicas, de acordo com Decreto nº 2.657 de 03/07/1998 (promulga a Convenção 

nº 170 da Organização Internacional do Trabalho-OIT). Segundo ZACARIAS (2016) além 

de serem vitais para a indústria química as fichas de segurança diminuem de forma drástica o 

risco de incidentes e em situações perigosas e conseguir lidar com essas situações.    

3 METODOLOGIA  

A primeira etapa para realização do trabalho foi à compreensão sobre uma FISPQ e 

como produzi-la, com isso pode-se recolher informações sobre cada produto e após isso, as 

mesmas foram organizadas atendendo a treze tópicos, que constituem cada documento. Os 

tópicos das fichas foram: Identificação do produto; Composição e informações sobre os 

ingredientes; Identificação de perigos; Medidas de primeiros-socorros; Medidas de combate a 

incêndio; Medidas de controle para derramamento ou vazamento; Manuseio e armazenamento; 

Controle de exposição e proteção individual; Propriedades físico-químicas; Estabilidade e 

reatividade; Informações toxicológicas; Informações ecológicas, Considerações sobre 

tratamento e disposição. E então cada FISPQ foi destinado a um banco de dados desenvolvido 

para armazená-los, para depois se destinarem a um site, exclusivo a atender as necessidades de 

procura pelas informações presentes nesses documentos, um espaço web estruturado para a 

exibição, cadastramento e alteração dos mesmos. Quando pronto, qualquer usuário da rede 

poderá usufruir deste, porém será necessário um servidor com uma chave de acesso para manter 

o site ativo, sempre realizando as alterações que achar necessário e atualizando as informações. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados obtidos por esse projeto foram às criações das fichas, que se encontram 

finalizadas e disponíveis no site desenvolvido, além de mostrar ser uma ótima ferramenta de 

pesquisa, com pesquisas rápidas e práticas, com um espaço exclusivo para quem irá atualizar e 

editar as informações. Contudo, essa ferramenta de busca não está aberta, pois ela não foi 

hospedada em um servidor que a mantém online. Como se pode observar a partir das imagens 

a seguir, foi construído um espaço para a captação das informações, atualização e edição das 
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FISPQ’s que quando totalmente aperfeiçoado será adicionado ao portal do IFRN como uma 

forma de busca do próprio campus. As imagens que se seguem são do site desenvolvido, a 

frente do site (onde se fará pesquisa), o cadastramento do usuário, o login, a o 

cadastramento/edição das fichas e o exemplo de uma ficha já cadastrada, respectivamente. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pelo exposto e com o decorrer deste trabalho, pode-se concluir que, esse projeto supre 

um déficit existente no Campus atualmente em relação à falta de informação do campus para 

com os futuros técnicos em químicas e seus docentes. Também está facilitando a busca por uma 

FISPQ de um determinado produto do laboratório já que todas as informações se encontram 

agora em um lugar. Tendo em vista também que com esse processo na rede é demorado e com 

o site criado nesse trabalho dinamiza o tempo, já que as informações estão disponíveis. 

 Todavia é preciso ressaltar a demanda de novos reagentes e com isso não foi possível até 

o dado momento dispor de todas as fichas técnicas, entretanto sua maioria já se encontra na 

plataforma, assim sendo será necessário haver uma nova coleta de informações para a criação 

de novas fichas a fim de ser adicionado ao site.  
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Determinação do Ponto de Carga Zero (PCZ)  

do caroço de abacate (Persea americana) 

IFRN – Campus Nova Cruz
 

Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Esforços no intuito de minimizar impactos ambientais torna cada vez mais viável o 

aproveitamento de resíduos agrícolas, por exemplo, no tratamento de águas residuais. O 

caroço do abacate corresponde de 10–25% do peso bruto total da fruta, e pode ser usado para 

essa finalidade. O pH da solução também é bastante importante no processo de adsorção. 

Nesse trabalho, determinou-se o ponto de carga zero (PCZ – valor de pH na qual a carga 

líquida da superfície na superfície é igual a zero) para o pó do caroço do abacate. Usando um 

método tradicional da literatura foi determinado um PCZ de 6,05, que possui boa 

concordância com o valor de 6,40 relatado por Bazzo (2015). 

PALAVRAS-CHAVE: abacate. PCZ. Persea americana.  

ABSTRACT 

Efforts to minimize environmental impacts make the use of agricultural waste 

increasingly viable, for example in wastewater treatment. The avocado kernel seeds 

corresponds to 10–25% of the total gross fruit weight and can be used for this purpose. The 

pH of the solution is also quite important in the adsorption process. In this work was 

determined the zero charge point (ZCP - pH value at which the net surface charge on the 

surface is zero) for avocado kernel seed. Using a traditional literature method was found a 

PCZ of 6.05, which has good agreement with the value of 6.40 reported by Bazzo (2015). 

KEYWORDS: avocado. ZCP. Persea americana. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preocupação com o meio ambiente torna-se cada vez mais crescente. 

Inúmeros esforços vêm sendo buscados no intuito de minimizar impactos ambientais, 

por exemplo, na substituição de plásticos convencionais (oriundos de derivados do 

petróleo) por plásticos bio- e fotodegradáveis (RÓZ; GIESSE, 2003, p. E4), na 

produção de combustíveis (e.g. biodiesel) alternativos a partir de fontes renováveis 

(OLIVEIRA et al., 2008, p. 3), no reaproveitamento de resíduos agrícolas e florestais 

(PENHA et al., 2016, p. 588), entre outros. 

Resíduos agrícolas por sua vez, dentre outras utilidades, podem ser utilizados no 

tratamento/descontaminação de águas residuais. Boas práticas do uso de resíduos como 

a casca do limão taiti (Citus Latifolia) (COSTA; MELO, 2018, p. 271), de coco (Cocos 

nucifera) (SOUZA et al., 2007, p. 1153) e de maracujá (P. edulis Sims. f. flavicarpa 

Degener)  (JACQUES et al., 2007, p. 193),  podem exemplificar que o 

reaproveitamento desses materiais in natura ou modificados com tratamento químico 

vem sendo cada vez mais valorizadas. 

Nesse projeto utilizou-se o caroço do abacate (Persea americana), como 

material de partida, para tratar efluentes (e.g. soluções contendo cátions metálicos) de 

natureza variada. Inicialmente, nesse trabalho, realizamos a determinação do Ponto de 

Carga Zero (PCZ) da farinha (pó) proveniente do caroço do abacate triturado. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Materiais adsorventes advindos da biomassa (resíduos vegetais) são cada vez 

mais utilizados, como alternativas ecologicamente corretas, para remoção de 

contaminantes em efluentes industriais. Dentre a grande variedade de possíveis resíduos 

agrícolas destaca-se o caroço do abacate (BAZZO, et al., 2015, p. 1). Um estudo mais 

aprofundado da caracterização do caroço do abacate nas formas natural, ativada e 

carbonizada pode ser encontrado no trabalho de Elizalde-González e colaboradores 

(2007). 

O caroço do abacate corresponde de 10–25% do peso bruto total da fruta. É 

constituído majoritariamente por compostos fenólicos, mas também por óxidos de 
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silício e potássio. Bazzo (2015) utilizou o pó da semente do abacate como adsorvente na 

remoção do corante violeta cristal. Aqui, vale reafirmar o reduzido número de trabalhos 

encontrados na literatura utilizando esse resíduo como biossorvente. Assim, nesse 

trabalho resolvemos testar o poder desse resíduo na adsorção de cátions metálicos em 

solução, inicialmente determinamos o ponto de carga zero (PCZ) no intuito de conhecer 

a faixa de pH ótima para essa finalidade. 

3 METODOLOGIA 

Os abacates utilizados nessa pesquisa foram cedidos por um produtor caseiro da 

localidade Assentamento, município de Nova Cruz-RN. Inicialmente, os caroços foram 

lavados em água corrente com o intuito de remover ao máximo a polpa. Posteriormente, 

cortou-se os caroços em pequenos pedaços, seguido de secagem em estufa (Lucadema, 

modelo 82/85) sob temperatura 60 °C por 24 h. Para a obtenção do resíduo final na forma de 

farinha (pó), utilizou-se um moinho de facas (SOLAB – SLS 35). Esse procedimento pode ser 

conferido na Figura 1. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Caroço do abacate (a) e farinha (b) obtida do caroço triturado. 
Para a determinação do PCZ utilizou-se o método de (REGALBUTO; ROBLES, 

2004). Essa técnica consiste em fazer soluções em triplicata com pH variando de 1 a 12. 

Foram usados água destilada, soluções de HCl (0,1 mol L
-1

) e NaOH (0,1 mol L
-1

) para ajuste 

de pH. Em erlenmeyers de 125 mL foram adicionados 0,005 g da farinha do caroço de 

abacate juntamente com as diferentes soluções de pH 1 ao 12, em seguida foram mantidos sob 

mesa agitadora (SOLAB, SL -180/DT) por 24 h. Após a retirada dos erlenmeyes, as soluções 

foram filtradas e novamente foi calculado o pH, sendo o pHfinal calculado por meio da média 

das réplicas obtidas. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 2a mostra que na faixa de pHinicial (solução com pH ajustado sem 

contato com adsorvente) 5–10, o pHfinal (solução após contato com adsorvente) das 

soluções permanece praticamente constante. A Figura 2b mostra que a intersecção da 

curva com o eixo horizontal na escala de pHinicial, ocorre em um valor de pH igual a 6,05 

para caroço do abacate. Esse valor corresponde ao pH do ponto de carga zero (ponto de 

equilíbrio de cargas na superfície do material adsorvente). 

 
 

Figura 2. Gráficos pHfinal (a) e ponto de carga zero (b), para a semente do abacate, em 

soluções aquosas com pHinicial na faixa de 1–12. 

O resultado obtido está de acordo com a literatura, Bazzo (2015), que menciona 

um valor de 6,40 para o PCZ do caroço do abacate. Vale ressaltar que, o estudo do PCZ 

torna-se bastante importante no contexto de adsorção (MISHRA, et al., 2010, p. 1026), 

pois quando o resíduo em estudo entrar em contato com uma solução aquosa de pH 

inferior ao PCZ, a superfície é carregada positivamente e ânions serão 

preferencialmente adsorvidos. Por outro lado, se o pH da solução aquosa for superior ao 

PCZ, a superfície é carregada negativamente adsorvendo, preferencialmente, cátions. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O valor do PCZ do pó do caroço do abacate ocorre em um valor de pH igual a 

6,05, que possui boa concordância com o valor de 6,40 relatado por Bazzo (2015). 

Portanto, para os ensaios de adsorção envolvendo cátions metálicos deve-se trabalhar 

com o pH da solução acima do referido pCZ. O estudo do processo de adsorção com os 

modelos de Langmuir, Freundlich e Liu encontra-se andamento. 
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MELHORIA DO DESENVOLVIMENTO DA MACAXEIRA E DA MANDIOCA ATRAVÉS 

DA FERTIRRIGAÇÃO COM CHORUME 

Vitória Lima Quaresma1, Vitória Camila de Assis 2 e Allan Nilson de Sousa Dantas3 

1,2,3IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A macaxeira e a mandioca são plantas parecidas, mas apresentam diferenças em suas composições. 

Elas representam uma parte significativa na economia de Nova Cruz-RN, sendo algumas das 

principais fontes de movimentação do comércio e da agropecuária. Diante disso, esse estudo tem o 

objetivo principal de melhorar o cultivo da macaxeira e da mandioca através da fertirrigação com 

chorume. Para isso, foi preciso estudar essas duas plantas, em seguida, analisar os seus 

desenvolvimentos com irrigação comum e fertirrigação com chorume, como também fazer as análises 

físico-químicas do solo utilizado para pesquisa. Fizemos essas tarefas tomando como base outros 

trabalhos já realizados sobre análises do solo; fertirrigação; mandioca e macaxeira dentre outros. 

Realizando tais atividades, obtivemos resultados no crescimento das plantas irrigadas e fertirrigadas 

e, esperamos que as fertirrigadas apresentem certa vantagem; nas análises do solo, até o momento, 

observamos que ele é bastante ácido, comprometendo sua fertilidade. Com o andamento da pesquisa, 

foi possível ter oportunidade de adquirir novas experiências, melhorando nossas habilidades dentro 

da área e também ter acesso a mais informações, atribuindo um maior suporte não só para nosso 

desempenho acadêmico como para a utilização das técnicas no nosso cotidiano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Macaxeira; mandioca; fertirrigação; irrigação; solo. 

 

ABSTRACT 

Macaxeira and cassava are similar plants, but differ in their composition. They represent a significant 

part of the economy of Nova Cruz-RN, being some of the main sources of movement of trade and 

agriculture. Given this, this study has the main objective of improving the cultivation of cassava and 

cassava through fertigation with slurry. For this, it was / will be necessary to study these two plants, 

then analyze their developments with common irrigation and fertigation with slurry, as well as do the 

physicochemical analysis of the soil used for research. We have done / will do these tasks based on 

other work already done on soil analysis; fertigation; cassava and macaxeira among others. 

Performing such activities, we obtained results in the growth of irrigated and fertigated plants and, 

we hope that the fertigated ones have some advantage; Soil analysis so far shows that it is very acidic, 
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compromising its fertility. With the progress of the research, it was possible to have opportunities to 

gain new experiences, improving our skills in the area and also having access to more information, 

giving greater support not only to our academic performance but also to the use of techniques in our 

daily lives. 

 

KEYWORDS: Macaxeira; manioc; fertigation; irrigation; ground. 

1 INTRODUÇÃO 

A macaxeira possui baixa concentração de ácido cianídrico, sendo própria para o consumo; 

enquanto a mandioca apresenta concentração superior a 100-150 mg de HCN.Kg-1, não podendo ser 

consumida sem o devido tratamento. A fertirrigação é uma técnica diferente da irrigação porque, 

diluídos na água, são levados nutrientes para fertilizar o solo. O chorume pode ser adicionado à essa 

água, pois contém matéria orgânica, rica em nutrientes que podem potencializar a fertilidade do solo.  

Em Nova Cruz, “As principais atividades econômicas (...) são: a agropecuária e o comércio.” 

(BELTRÃO, et al., 2005, p. 3). A macaxeira e a mandioca são plantas típicas da região que 

movimentam a economia da cidade, pois são comercializadas, utilizadas para o plantio e em rações 

para animais. Consequentemente, melhorando o desenvolvimento dessas espécies, contribui-se para 

economia da cidade, além de ajudar a população não só do município como também de outros locais.  

Logo, o presente estudo tem por objetivo geral melhorar o cultivo da macaxeira e da mandioca. 

Possuímos ainda os seguintes objetivos específicos: caracterizar o solo utilizado para a pesquisa; 

investigar se houve melhoria no desenvolvimento das plantas após a fertirrigação e comparar os 

resultados do crescimento das plantas em cada uma das técnicas.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

“As mandiocas consideradas doces (macaxeiras) contêm naturalmente quantidades baixas de 

ácido cianídrico (HCN); são plantas que não diferem visualmente da mandioca brava, considerada 

venenosa.” (DIAS, 2013, p. 2). Com base nisso, percebemos a principal diferença entre macaxeira e 

mandioca para iniciarmos a pesquisa com desenvolvimento dessas plantas.  “A fertirrigação é uma 

prática de fertilização (...), é o melhor e mais eficiente método de adubação das culturas, pois combina 
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água e nutrientes” (TRANI et al, 2011, p. 3). Dessa forma, a fertirrigação poderia melhorar o cultivo 

de macaxeira e mandioca comparada a irrigação comum. 

“A reciclagem dos resíduos orgânicos não é inviabilizada. A adição destes ao solo, como 

fertilizante é uma prática possível, desde que eles sejam tratados ou transformados.” (ECKHARDT, 

2015, p. 12). Os resíduos orgânicos podem ser transformados na compostagem, dando origem ao 

chorume, que pode ser usado na fertirrigação como fertilizante, devido ao seu potencial no solo.  

3 METODOLOGIA  

Para realização da pesquisa, plantamos quatro fileiras horizontais (com 11 plantas cada) de 

macaxeira e mandioca (duas fileiras de cada planta, alternadas), utilizando suas ramas, em um terreno 

experimental. Após o nascimento das mudas, iniciamos a irrigação, de modo que uma fileira de cada 

espécie é irrigada com água (fileiras para controle) e as outras duas fileiras restantes são fertirrigadas 

com húmus líquido (chorume) diluído 20 vezes em água.  Em seguida, passamos a fazer limpeza do 

terreno e a medição das plantas, comparando as do controle com as fertirrigadas. Ao final de 6 meses, 

faremos as comparações dos dados de crescimento e do desenvolvimento das raízes entre essas 

técnicas. 

Antes de plantarmos, recolhemos amostras de solo para realizar as análises físico-químicas 

(PH, acidez trocável, capacidade de troca de cátions, umidade, análise granulométrica e ponto de 

carga zero) para caracteriza-lo, seguindo o Manual de Métodos de Análise de Solo da EMBRAPA. 

Tais análises foram/ serão realizadas no laboratório para discussão da fertilidade do solo e cada uma 

delas possui um procedimento específico. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Algumas das análises só serão feitas após o desenvolvimento completo da macaxeira e da 

mandioca, que leva 6 meses, mas esperamos que as plantas fertirrigadas apresentem maior 

comprimento e o diâmetro das raízes e do caule sejam maiores. Comparamos o crescimento das 

plantas semanalmente, como pode ser visto na seguinte tabela: 
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Tabela 1: Acompanhamento do crescimento das plantas da espécie Manihot Esculenta Crantz 

 

Percebemos certa diferença no tamanho das plantas, mesmo que ela ainda seja pequena. Além 

disso, pelo fato da plantação ter sido feita em um terreno aberto, o crescimento de algumas plantas 

foi comprometido, devido a alguns acidentes com animais e pessoas, além de adversidades climáticas, 

que causaram a redução do tamanho de algumas delas e a morte de outras. 

  Esperamos também que o solo torne-se mais fértil com a fertirrigação, por isso fizemos 

algumas análises do mesmo. Na leitura do PH obtivemos como resultado a média da triplicata de 

amostras igual a 3,896. O PH dos solos varia entre 3 e 10, sendo menor que 7 de solos ácidos; então, 

o valor médio do PH obtido (3,896) o caracteriza como solo ácido, comprometendo sua fertilidade. 

Já no processo de acidez trocável ou alumínio trocável, no final, fizemos o cálculo seguinte: 

𝑉 ×  𝑁 ×  100

𝑃
=

0,266 ×  0,1238 ×  100

10,0047
= 0,329 𝐶𝑚𝑜𝑙𝑐/𝑘𝑔 

Considerando V= volume médio de NaOH gasto na titulação; N= normalidade do NaOH; P= 

peso médio das amostras e a densidade do Al igual a 2,7 kg/dm3. Segundo o manual de interpretação 

de análise de plantas e solos e recomendações de adubação de 0,5 a 1,5 Cmolc/dm3 é considerado 

um valor médio de Al trocável, isso equivale a, aproximadamente, 0,185 a 0,555 Cmolc/kg, abaixo 

disso é considerado baixo e acima é alto, então o valor da acidez trocável que obtivemos é médio. 

                        
             Crescimento-Média (cm) 

Semanas 

 
Macaxeira Macaxeira 

Irrigada Fertirrigada Irrigada Fertirrigada 

                                2 2,15 2,59 1,34 3,44 

                                3 5,46 2,42 4,89 6,38 

                                4 6,41 6,73 6,85 7,39 

                                5 9,27 9,63 10,58 10,2 

                                6 12,44 12,82 12,36 12,21 

                                7 14,17 14,98 15,36 15,35 

                                8 16,01 16,93 19,4 16,39 

                                9 18,52 17,22 21,98 17,03 

                               10 18,73 18,06 23,83 17,94 

                               11 19,73 19,04 28,43 18,69 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa tem seus principais aspectos ligados à agricultura: avaliação do desenvolvimento 

da mandioca e da macaxeira; investigação das características do solo; aplicação da fertirrigação etc. 

Com esse estudo, chegamos à conclusão de que os cultivos da mandioca e da macaxeira podem ser 

significativamente melhorados com a fertirrigação com chorume em comparação à irrigação simples, 

considerando as características mencionadas da primeira, apesar das dificuldades enfrentadas. 

Devido a esse estudo, pudemos adquirir diversos conhecimentos sobre a agricultura, as plantas 

mandioca e macaxeira, a aplicação da técnica de fertirrigação e algumas características do solo. Estes 

aprendizados poderão ser aplicados no nosso próprio cotidiano e acrescentados ao nosso 

desenvolvimento acadêmico como pesquisador; além de beneficiar a população Novacruzense; 

contribuindo também para a identificação das diferenças entre a mandioca e a macaxeira. 
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SÍNTESE E ANÁLISE DO BIODIESEL FORMADO POR BLENDAS DO 

ÓLEO DE OITICICA (LICANIA RÍGIDA) E ÓLEO DE SOJA (GLYCINE 

MAX), VIA ROTA METÍLICA E CATÁLISE BÁSICA 

 

Fernanda Mariely Dantas de Souza1; Vitória Virgínia Góis de Oliveira2;  

Tuanny Victória Fernandes Morais3; Francisco Alexis Dantas Maia4 e  

Márcio Cleivo de Morais Souza5 

1,2.3,4 e 5 IFRN – Campus Apodi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A oiticica (Licania Rígida) é uma árvore típica de matas ciliares do sertão nordestino, que em 
consequência de possuir uma amêndoa com teor de óleo atingindo cerca de 52% e ser pouco 

utilizada, tornou-se o alvo do desenvolvimento deste trabalho, sendo destinada à produção do 
biodiesel. Após a extração do óleo ele precisou passar por processos de tratamento: degomagem 
e neutralização. O biodiesel foi sintetizado por meio da reação de transesterificação, sob a 

temperatura de 60°C, durante 2 horas. Pensando em um possível melhoramento das 
características proveniente do óleo da semente de oiticica, foi adicionado um percentual 

correspondente a 50% do óleo de soja (Glycine Max) ao mesmo. Foram sucedidas análises 
físico-químicas para avaliar a potencialidade deste biocombustível sintetizado tais como: índice 
de acidez, peróxido, densidade, refração, além da execução da análise cromatográfica. A partir 

dos resultados obtidos com tais práticas, foi possível compará-los com valores recomendados 
por órgãos reguladores como a ANP, AOCS e ANVISA. Observou-se que o rendimento da 

produção foi bastante satisfatório, superando 80% e, além disso – de forma geral – os demais 
testes forneceram valores que estavam em conformidade com o que é estabelecido pelos 
referidos órgãos reguladores. O biodiesel obteve 100% de conversão em ésteres metílicos. 

Portanto, pode-se concluir que a oiticica é uma importante matéria-prima para a produção de 
biodiesel, valendo a oportunidade de um maior número de pesquisas relacionadas ao 

aprimoramento de sua produção. 

PALAVRAS-CHAVE: Oiticica. Biocombustível. Soja. Biodiesel. Misturas.  
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ABSTRACT 

The oiticica (Licania Rigida) is a typical tree of riparian forests of the northeastern sertão, that as a 

consequence of having an almond with oil content reaching about 52% and being little used, became 
the target of the development of this work, being destined to biodiesel production. After the extraction 

of the oil it had to undergo treatment processes: degumming and neutralization. The biodiesel was 
synthesized by means of the transesterification reaction, at a temperature of 70 ° C, for 2 hours. 
Considering a possible enhancement of the characteristics from oiticica seed oil, a percentage 

corresponding to 50% of the soybean oil (Glycine Max) was added thereto. Physicochemical analyzes 
were carried out to evaluate the potentiality of this biofuel synthesized, such as acidity index, 

peroxide, density, refraction, and the performance of the chromatographic analysis. From the results 
obtained with such practices, it was possible to compare them with values recommended by 
regulatory agencies such as ANP, AOCS and ANVISA. It was observed that the yield of the 

production was very satisfactory, surpassing 80% and, moreover, in general - the other tests provided 
values that were in conformity with what is established by the mentioned regulators. Biodiesel 

obtained 100% conversion to methyl esters. Therefore, it can be concluded that oiticica is an 
important raw material for the production of biodiesel, being the opportunity of a greater number of 
research related to the improvement of its production. 

KEYWORDS: Oiticica. Biofuel. Soy. Biodiesel. Blends.  

1 INTRODUÇÃO 

Depois das decisões do Protocolo de Kyoto em 1997, reforçaram-se, em todo o mundo, 

as discussões sobre o crescimento do efeito estufa e a grande necessidade de rápida redução nas 

emissões de CO2. Governos de muitos países não somente estipularam valores-limite para a 

diminuição de emissões de gases provenientes dos combustíveis fósseis, mas também 

conduziram a substituição por energias renováveis a um tema principal (SILVA, 2018). 

Tendo em vista tal contexto, o biodiesel assume um papel de destaque, inclusive no 

Brasil, apresentando vantagens econômicas, sociais e ambientais. O biodiesel é visto como 

possível solução para as incertezas do futuro energético e seu uso resulta na redução 

significativa da emissão de gases do efeito estufa quando se feito uma analogia à queima deste 

combustível e ao diesel convencional (LIMA et al., 2015). 

Dentre as matérias-primas que podem ser utilizadas para produção de biodiesel, este 

projeto deu ênfase as oleaginosas oiticica (Licania Rigida) – a qual ainda não foi alvo de muitas 

pesquisas – e a soja (Glycine Max), planta que possui grãos de grande aplicabilidade, tanto no 

setor alimentício, quanto no energético. Por ser um fluido de qualidade já reconhecida, o óleo 
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de soja pode ser uma importante ferramenta para incrementar o biodiesel da oiticica, 

aumentando assim, a qualidade desse biocombustível e consequentemente, sua utilização pelo 

mundo. 

Portanto, este trabalho foi realizado com o objetivo central de avaliar os parâmetros 

qualitativos do biodiesel produzido a partir do óleo de oiticica – que previamente passou por 

tratamentos para a correção de algumas de suas características indesejáveis – associado ao óleo 

de soja, em proporção de 50% para ambos os componentes. Tal mistura de matérias-primas foi 

estabelecida com o propósito de analisar e comparar os resultados obtidos, em termos de 

qualidade e rendimento, do biodiesel sintetizado ao fim da reação de transesterificação, via rota 

metílica e catálise básica. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 BIODIESEL E SUAS PROPRIEDADES  

Biodiesel é uma alternativa energética de origem renovável que vem apresentando 

características ímpares quando comparado aos combustíveis convencionais. Pode ser obtido por 

meio das mais variadas fontes de oleaginosas, sendo composto de alquil ésteres de ácidos 

carboxílicos de cadeia longa, produzidos a partir da transesterificação, esterificação ou por 

craqueamento de trialcilgliceróis de origem vegetal ou animal, e que atenda a especificação 

preconizada no Regulamento Técnico nº 3/2014, parte integrante da Resolução ANP nº 45 de 

25 de agosto de 2014, ou outra que venha a substituí-la (GOMES E SAMPAIO, 2017).  

2.2 REAÇÃO DE TRANSESTERIFICAÇÃO PARA PRODUÇÃO DE BIODIESEL 

A transesterificação (figura 01) é uma reação química reversível, que ocorre entre um 

triglicerídeo e um álcool com razão molar de 1:3, respectivamente. Esta reação tem como 

produtos finais os ésteres alquílicos (biodiesel), glicerol, e também os triglicerídeos e 

diglicerídeos não reagidos. Normalmente na produção do biodiesel os álcoois que são utilizados 

são os de cadeia mais curta, como metanol, devido à sua maior reatividade (DANTAS, 2018).  

 

Figura 01: reação de transesterificação de um triglicerídeo. 
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Fonte: MACEDO, 2017, p.41. 

2.3 CATÁLISE HOMOGÊNEA BÁSICA  

Neste tipo de catálise, reagentes e catalisador encontram-se na mesma fase, 

proporcionando melhor interação entre esses componentes e, consequentemente, resultando em 

melhor rendimento de reação. Além disso, permite que as transformações químicas sejam 

efetuadas de maneira controlada (estéreo e quimiosseletiva), e em condições mais brandas. 

(DIAS; FERREIRA; CUNHA, 2012).  

2.4 OLEAGINOSA OITICICA (LICANIA RÍGIDA)  

A Licania Rígida, pertencente à família Crysobalanaceae e conhecida popularmente 

como oiticica, é uma espécie arbórea nativa de matas ciliares do Nordeste brasileiro, apresenta 

copa densa e tronco curto, podendo atingir até 20 m de altura. A inflorescência é paniculada e 

o fruto é uma drupa oblonga ou arredondada (SANTOS et al., 2017). A figura abaixo (02) 

representa oiticicas encontradas no sítio Ponta 2, localizado no município de Apodi-RN. 

 

Figura 02: árvore (a) e sementes (b) de oiticica. 

  

                                        (a)                                                 (b) 
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Fonte: arquivo pessoal 

                            

A oiticica é uma espécie arbórea, encontrada nas margens de rios e riachos na caatinga 

(MELO, 2016). Sua semente é rica em óleo, com aproximadamente 54% na amêndoa. Sendo 

constituída basicamente pelos ácidos licânico (70 a 80%), linolêico (10 a 12%) com pequenas 

quantidades de ácido oleico, palmítico e esteárico (ALBUQUERQUE NETO, 2016). 

2.5 OLEAGINOSA SOJA (GLYCINE MAX) 

O óleo de soja apresenta em sua composição os ácidos graxos saturados (palmítico, 

araquídico e esteárico) e insaturados (oleico, linoleico e linolênico), que são determinantes para 

a qualidade final do biodiesel, sendo desejável um menor conteúdo de ácidos graxos saturados 

(principalmente o palmítico) e poli-insaturados (linoleico e linolênico), uma vez que estes 

últimos são responsáveis pelo decréscimo na estabilidade oxidativa do óleo (LIMA; PELUZIO; 

AFFÉRRI, 2017). 

3 METODOLOGIA  

3.1 MATÉRIA PRIMA   

Primeiramente, foi extraído o óleo das sementes de oiticica, posterior ao processo de 

trituração no moinho de facas Fortinox, Star FT 50, do tipo Willye. O processo descrito está 

sendo representado pela imagem 03, expressa abaixo: 

 

Figura 03: sementes de oiticica descascadas (a) e após serem trituradas (b).  

 

                                                (a)                                              (b) 

                                                                    

                                         Fonte: arquivo pessoal  
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As sementes trituradas foram distribuídas em quatro sachês de papel filtro e colocadas 

em duas colunas do extrator. A extração do óleo ocorreu em três horas, à 80 °C, através do 

extrator Soxhlet com 300 mL de Hexano em cada balão volumétrico acoplado ao referido 

instrumento. Em seguida o óleo das sementes de oiticica passou por um processo de 

degomagem e neutralização.  

 

3.1.1 SÍNTESE DO BIODIESEL 

Para a produção, foram utilizadas massas de 12,5g do óleo de soja e 12,5g do óleo de 

oiticica, 15,89 g de metanol e 0,25g de KOH dissolvidos. Na sequencia o meio reacional foi 

colocado em um balão de fundo chato sob refluxo (figura 04), durante duas horas com 

temperatura de 60°C.  

 

Figura 04: produção do biodiesel formado por blendas do óleo de oiticica e soja. 
 

 
 

Fonte: arquivo pessoal 

 

Após o fim da reação de transesterificação, a mistura formada foi deixada em repouso 

durante 24 horas em um funil de decantação para a posterior lavagem do biodiesel. 

3.2 ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICA DO BIODIESEL 

Todas as análises físico-químicas realizadas no presente trabalho, com exceção da 

cromatografia, foram baseadas na metodologia do Instituto Adolfo Lutz – IAL (2008). 
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3.2.1 ÍNDICE DE ACIDEZ   

Primeiramente, foram inseridos em um erlenmeyer 2 g do biodiesel (E) e 

posteriormente, 0,025 L de éter etílico: etanol (2:1). A mistura foi agitada vigorosamente e em 

seguida, duas gotas da solução alcoólica de fenolftaleína a 1% foi adicionada no erlenmeyer, 

para que assim fosse feita a titulação com solução aquosa de hidróxido de potássio (KOH) com 

0,1 de normalidade (N) até viragem do indicador incolor para a tonalidade rosa (V). O índice 

de acidez (IA) em mg KOH/g foi calculado a partir da equação: 

 

𝐼𝐴 =  
(56,1 𝑥 𝑉 𝑥 𝑁)

𝐸
 

3.2.2 ÍNDICE DE PERÓXIDO 

Primeiramente, foi encontrado o valor padrão, inserindo em um erlenmeyer 15 mL da 

solução de ácido clorofórmio, 0,25 mL da solução saturada de iodeto de potássio. A solução 

ficou em repouso durante um minuto e posteriormente, 15 mL de água destilada e 0,5 mL de 

indicador amido.  Novamente a solução ficou em repouso e após 5 minutos foi titulada com 

tiossulfato de sódio (0,1 N) até o desaparecimento da cor rosa claro. De acordo com o valor 

gasto de tiossulfato de sódio, foi determinado o valor padrão (P). Adiante, todo o processo se 

repetiu, contudo, acrescentando 2,5 g (p) do óleo de oiticica ao titulado. Assim, de acordo com 

o volume do titulante gasto (A), foi realizado o cálculo do índice de peróxido (IP) a partir da 

fórmula descrita a baixo:  

𝐼𝑃 =
(𝐴 −  𝑃)𝑥 𝑁 𝑥 1000

𝑝
 

 

3.2.3 OUTRAS ANÁLISES                                                                                                   

Primeiramente, foi realizado o cálculo da densidade por meio de um densímetro da 

marca Anton Paar DMA 35.  Além disso, para a medição do índice de refração do biodiesel 

sintetizado se utilizou um refratômetro do tipo ABBE e marca Quimis e, por fim, foi feito uma 

análise cromatográfica, a partir de um cromatógrafo da marca Shimadzu, modelo QP2010SE 

Plus. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir dos resultados obtidos nas análises, foi realizado um comparativo com os 

padrões de valores estabelecidos pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 

Biocombustíveis (ANP), como mostra a tabela 01.  

 

 

Tabela 01: comparativo entre os resultados obtidos na caracterização físico-química do 
biodiesel e a ANP. 

Fonte: tabela elaborada pelos autores (2019). 

 

Primeiramente, pode-se afirmar que o biodiesel produzido forneceu resultados 

satisfatórios em questão de rendimento em massa, apresentando valor de 83,63%. Com relação 

a análise do índice de acidez, o biodiesel, após a correção de sua acidez inicial, forneceu um 

valor de 0,4 mg KOH/g, estando de acordo com o padrão de qualidade da ANP, que sugere para 

esta substância um teor de 0,5 mg KOH/g. Dessa forma, esse biodiesel é vantajoso neste 

quesito, uma vez que o índice de acidez influência na hidrólise do biodiesel e oxidação, que 

quando em valores altos possui também ação corrosiva sobre os componentes metálicos do 

motor. 

A Agência Nacional De Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) não estabelece 

um padrão adequado para o índice de peróxido de um biodiesel. Por outro lado, a ANVISA 

define o valor de até 10 meq/kg para este quesito. Observando a tabela dos resultados obtidos, 

é perceptível que o referido biodiesel apresentou uma alta discrepância, com relação ao padrão 

Biodiesel  
Rendimento 

(%)  

     Acidez 

(mg KOH/g) 

        Peróxido 

        (meq/Kg) 

  Densidade 

    (g/cm3)  

    Refração  

      (25 ºC) 

Oiticica / 

soja  
83,63           0,4 

36      0,91         1,67 

ANP -           ≤0,5 NC 0,85 – 0,90         NC 
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recomendado. Logo, biodieseis que se apresentam com um índice de peróxido acima de tal 

padrão, possuem uma maior facilidade para se oxidar, sendo este fator considerado como 

prejudicial à qualidade e funcionalidade do mesmo. 

Partindo para o quesito densidade (massa específica) do biodiesel, é perceptível que esse 

biodiesel não se enquadrou na faixa de valores estipulados pela Resolução ANP Nº 45, de 

25.8.2014, que vai de 0,85 a 0,90 g/cm3. Porém, apesar da baixa variação, a densidade de tal 

biodiesel já passa a ser considerada como irregular e assim, consequentemente, a sua utilização 

traz uma maior chance de afetar a performance do motor em que será inserido, além de uma 

maior tendência a gerar fumaça negra e liberar maiores concentrações de materiais particulados.   

A respeito da análise do índice de refração, a ANP não fornece uma faixa de valores 

classificados como ideais para biodieseis. Entretanto, neste quesito foi realizada uma 

comparação utilizando como referência os resultados fornecidos por Oliveira et al. (2010), o 

que segundo o trabalho realizado por tal, o índice de refração para biodiesel de soja – que tende 

a ser uma substância com propriedades e características físico-químicas bastante satisfatórias – 

foi equivalente a 1,453. Logo, é perceptível que, com relação a esse valor comparativo, o 

biodiesel constituído por 50% óleo de oiticica e 50% óleo de soja apresenta um índice de 

refração que está bastante elevado (1,67).  

 

4.1. ANÁLISE CROMATOGRÁFICA  

A análise cromatográfica foi realizada com o intuito de verificar e caracterizar a 

formação dos ésteres metílicos que compõem o biodiesel produzido. No cromatograma a seguir 

(figura 05) é possível verificar a conversão dos ácidos graxos em ésteres metílicos confirmando 

assim a formação do biodiesel, revelando que a reação de transesterificação ocorreu com 

eficácia.   

Figura 05: cromatograma do biodiesel sintetizado. 
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Fonte: arquivo pessoal. 

 

De acordo com a cromatografia, na qual foram detectados 10 ésteres, em que os 

principais foram representados na tabela 2 abaixo. Assim, foi perceptível que o biodiesel possui 

de forma predominante em sua composição o estér 9,12-Octadienoato de metila (C19H34O2), 

proveniente do ácido 9,12-Octadecadienóico, mais conhecido com ácido linoleico. A 

mencionada substância majoritária foi detectada dentro do tempo de retenção de 12,996 

minutos, estando representada na figura 06.  

Tabela 02: dados da análise cromatográfica do biodiesel 100% oiticica. 

Fonte: tabela elaborada pelos autores (2019). 

 

Tempo 

retenção (min)  

Ésteres metílico Fórmula 

molecular 

Área 

(%) 

8,525 Hexadecanoato de metila C17H34O2 10,39 

12,996 9,12-Octadienoato de metila C19H34O2 29,37 

13,167 9-octadecenoato de metila C19H36O2 20,37 

13,250 9-octadecenoato de metila C19H36O2 1,12 

13,849 Estearato de Metila C19H38O2 6,76 

         17,852 
9. cis., 11. trans. t, 13. trans.-
octadecatrienoato de metila  

C19H32O2 10,63 

19,497 10,12-tricosadinoato de metila C24H40O2 19,65 
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Figura 06: espectro de massa do éster 10,12-tricosadinoato de metila, composto majoritário 

do biodiesel. 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com relação ao biodiesel produzido, pôde-se considerar que a utilização de frações 

mássicas do óleo de soja ao óleo de oiticica acrescentou de forma positiva a essa substância. O 

biodiesel apresentou rendimento bastante satisfatório, superando 80% e, além disso – de forma 

geral – os demais testes realizados forneceram valores que estavam em conformidade com 

padrões da ANP, AOCS e ANVISA, além de trabalhos sobre essa temática presentes na 

literatura.  A substância obteve 100% de conversão em ésteres metílicos. 
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UM ESTUDO DA PRODUÇÃO DE ETANOL A PARTIR DO 

PEDÚNCULO DE CAJU COM A REDUÇÃO DO BRIX 

IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é nativo do nordeste brasileiro, composto por 10% de 

castanha e 90% de pedúnculo. Estima-se que o aproveitamento do pedúnculo seja apenas de 

15%. No processamento do caju, é gerado como resíduo o bagaço, que pode ser aproveitado 

de diversas formas. Neste caso, o objetivo do trabalho foi estudar a cinética de redução do 

Brix a partir do peduncle, in natura e enriquecido com fermento biológico, onde a diminuição 

de tal possa comprovar a produção de Etanol. Sendo acompanhada a medição de hora em hora 

até o Brix atingir o ponto zero ou o mais próximo possível. A partir disso anotaram-se os 

resultados obtidos, realizado em duplicata, tornando possível a produção de gráficos e tabelas 

para melhor entendimento. Por fim, o objetivo do trabalho foi concluído e os resultados 

reportados com sucesso. 

PALAVRAS-CHAVE: Suco de caju. Pedúnculo de caju. Fermentação alcoólica. Etanol. 

Brix. 

ABSTRACT 

Cashew tree (Anacardium occidentale L.) is native to the Brazilian Northeast, composed of 

ten percent of chestnut and ninety percent of peduncle. It is estimated that peduncle its use is 

only fifteen percent. In cashew processing,  bagasse is generated as waste,  which can be used 

in many ways. In this case,  the objective this work was to study the kinetics of Brix reduction 

from the peduncle,  in natura and enriched with biological yeast,  where the decrease of this 

can verify the production of Ethanol. The hourly measurement is monitored until the Brix 

reaches the zero point or as close as possible.  From this, we recorded the obtained results,  

performed in duplicate,  making possible the production of the graphs and tables for better 

understanding.  Finally, the objective this work was concluded and results reported success. 

KEYWORDS: Cashew juice. Cashew peduncle.  Alcoholic fermentation.  Ethanol. Brix 
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1 INTRODUÇÃO 

A agroindústria de caju no Brasil possui uma área cultivada de 754.863 hectares, 

proporcionando uma produção de 105.886 toneladas de castanha e mais de 952.974 toneladas 

de pedúnculos por ano. (IBGE, 2010). Tornando-se uma atividade de grande importância 

socioeconômica para a região nordeste brasileira, responsável por 98% da exploração 

econômica do cajueiro, principalmente nos estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Piauí, os 

quais possuem cerca de 88% da área cultivada no País. Entretanto, o aproveitamento do 

pedúnculo (pseudofruto) ainda é insignificante em relação à quantidade de matéria-prima 

disponível. (AGOSTINI-COSTA, 2004). 

Apesar do Brasil ser o pioneiro e líder no que diz respeito ao processamento desse 

pseudofruto, e considerando o aproveitamento deste em forma de sucos, geleias, farinhas e 

fermentados, só 15% da produção do pedúnculo é utilizada. A partir disso, fez-se uma análise 

e foi possível observar que um meio alternativo para o seu uso é a produção de Etanol, obtido 

através da fermentação alcoólica. Ao decorrer do projeto, a produção de Etanol se deu por 

meio da leitura do Brix, uma unidade utilizada basicamente para medição do percentual de 

sólidos em uma amostra, nesse caso, dos açúcares presentes no suco do pedúnculo, que foram: 

sacarose, glicose e frutose.  

O processo químico foi realizado no equipamento refratômetro e consistiu na 

transformação destes açúcares em álcool, desencadeado pela levedura Saccharomyces 

cerevisiae. Concluiu-se que a fermentação alcoólica é um excelente método no campo de 

pesquisa e análise da redução do Brix. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de etanol proveniente da cana-de-

açúcar. Devido às grandes áreas necessárias para a produção da cana, pesquisadores estão 

buscando novas fontes energéticas para a produção de etanol. (EMBRAPA, 2010). 

Atualmente, as principais matérias-primas utilizadas na produção de etanol no mundo 

são a cana-de-açúcar, o milho, a aveia, o arroz, a cevada, o trigo e o sorgo.  Outras matérias-

primas que podem ser utilizadas na produção de álcool são suco de frutas, beterraba, 
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substâncias amiláceas, e substâncias celulósicas. (MACHADO; ABREU 2006). De forma 

geral, existem três maneiras de produzir etanol, podendo ser: por via destilatória, por via 

sintética e por via fermentativa. 

A fermentação alcoólica é um processo de respiração anaeróbica e neste processo 

acontece apenas a primeira etapa da respiração celular, ou seja, a glicólise. Outras aplicações 

desse tipo de fermentação são para a produção de plásticos biodegradáveis a partir de recursos 

renováveis e a biorremediação de metais tóxicos, além de para otimizar a produção de etanol. 

(SCHENBERG, 2010). 

3 METODOLOGIA 

Coletou-se a amostra de caju que foi cortado em pedaços e triturado no liquidificador 

até atingir uma massa pastosa. Um pano de prato foi utilizado para a filtração do suco, 

totalizando 800 mL. Transferiu-o para uma garrafa de 1 L e deixou em conserva na geladeira 

para realizar a análise do Brix no equipamento refratômetro. 

Em um béquer de 600 mL o suco foi transferido e levado para aquecer na chapa 

aquecedora, onde permaneceu até atingir a temperatura de 35 ºC, utilizou auxílio de um 

termômetro e depois deixou-o esfriar até temperatura ambiente (29,3 ºC). Durante isso, o 

fermento biológico estava sendo hidratado e aquecido com o restante do suco em um béquer 

de 200 mL, na mesma temperatura (35 ºC). Logo após, realizou-se a medição do Brix na 

amostra e constatou 13.0. Açúcar foi adicionado no suco para melhor análise, atingindo 14.5.  

Dando continuidade, transferiu-se 300 mL do suco de caju para um kitassato de 1 L e 

adicionou-se 100 mL do fermento hidratado, totalizando 400 mL. Deixou a amostra descansar 

tampando uma das aberturas do kitassato com papel filme, medindo-se o Brix de hora em 

hora. Este experimento foi realizado em duplicata. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A análise ocorreu durante todo um dia, desde manhã até a noite, sendo possível 

realizar a medição do Brix de hora em hora, que neste caso, a sua redução constatava a 
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produção de etanol e durante esse processo ocorria a liberação de CO2. Após aquecer a 

amostra que estava em conserva na geladeira, esperou-a esfriar em temperatura ambiente de 

29,3 ºC, logo em seguida, antes da adição do fermento biológico na amostra, já hidratado, o 

Brix foi medido e se encontrava em 13.0 e para melhor efeito de análise da fermentação, foi 

necessário adicionar açúcar a amostra, deixando-a com o Brix 14.5, podendo assim dar 

continuidade ao experimento.  

O experimento foi realizado em duplicata e as duas amostras obtiveram o ponto de 

partida inicial 14.5, no entanto, terminaram com brix diferentes, porém bem próximos, isso se 

dá devido a temperatura diferente dentro de cada kitassato, a amostra I estava 34.2 ºC e a 

amostra II, 35.1 °C, comprovando maior fermentação onde estiver a maior temperatura. As 

duas obtiveram sucesso na redução, constatando assim a produção de Etanol. 

Segue abaixo o gráfico de redução de ambas amostras, tornando-se possível realizar a 

comparação.  

Gráfico 1. Gráfico de redução do Brix/hora 

 

Como é possível observar no gráfico acima, a amostra II obteve melhor desempenho. 

Estes dados foram coletados de hora em hora e comprovam a redução do Brix em ambos 

kitassatos, O experimento foi realizado em duplicata e as duas amostras obtiveram o ponto de 

partida inicial 14.5, no entanto terminaram com brix’s diferentes, porém bem próximos, isso 

se dá devido a temperatura diferente em cada kitassato, a amostra I estava 34.2 ºC e a amostra 

II 35.1 °C, as duas obtiveram sucesso na redução, mas a amostra II mostrou melhor 

desempenho ao final do experimento. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conclui-se que a fermentação é um excelente método no campo de pesquisa e análise 

da redução do Brix, que tornou possível realizar a fermentação alcoólica do suco do 

pedúnculo do caju. Dessa maneira, é viável um investimento maior na economia local, 

transformando esse suco em etanol, viabilizando menor desperdício de matéria prima. No 

entanto, a diferença entre as amostras não foram tão significativas, sendo analisados como um 

ensaio inicial, necessitando então de um estudo maior para que possibilite ter conclusões 

melhores sobre o experimento. 
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IFRN – Campus Natal - Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

 

RESUMO 

Pretende-se neste artigo analisar a implementação do Programa Nacional de Alimentação 

Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) no Campus Natal-Central 

do IFRN. A pesquisa delineou-se por abordagem qualitativa, do tipo Estudo de Caso, utilizando 

os métodos descritivo e exploratório e análise documental. A coleta de dados foi realizada por 

meio de formulário e entrevista estruturada, aplicados junto à profissional técnica responsável 

pelos programas no Campus Natal-Central do IFRN. Nos resultados obtidos, constatamos que 

os Programas PNAE e PAA implementados no Campus Natal-Central do IFRN, tenta manter 

uma concepção contra hegemônica sobre os aspectos alimentares ligados à alimentação escolar 

por priorizar a aquisição de alimentos da agricultura familiar local. Com isso, O PNAE e o PAA 

no Campus Natal-Central do IFRN assumem um papel importante para as políticas de 

Segurança Alimentar no Rio Grande do Norte, gerando efeitos sinérgicos para o 

desenvolvimento local, o que é uma prerrogativa da Lei de criação dos Institutos Federais, bem 

como um importante pressuposto da função social do IFRN.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas Públicas. Alimentação Escolar. Agricultura Familiar. IFRN. 

 

ABSTRACT 

The aim of this article is to analyze the implementation of the National School Feeding Program 

(PNAE) and the Food Acquisition Program (PAA) at the IFRN Natal-Central Campus. The 

research was delineated by a qualitative approach, of the Case Study type, using the descriptive 

and exploratory methods and documentary analysis. The data collection was done through a 

structured interview and form, applied to the professional technician responsible for the 

programs at the Natal-Central Campus of the IFRN. In the results obtained, we verified that the 

PNAE and PAA Programs implemented at the IFRN Natal-Central Campus attempt to maintain 

a counter-hegemonic conception about the food aspects related to school feeding, by 
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prioritizing the acquisition of food from local family agriculture. With this, the PNAE and the 

PAA in the IFRN Natal-Central Campus assume an important role for the Food Security 

policies in Rio Grande do Norte, generating synergistic effects for local development, which is 

a prerogative of the Law of creation of the Institutes And an important assumption of the social 

function of the IFRN.   

 

KEYWORDS: Public Policy. School Feeding. Family Agriculture. IFRN. 

1 INTRODUÇÃO 

Sabendo que a alimentação vai além de atender necessidades físicas, e que questões 

culturais, sociais e educacionais também compõem essas necessidades, foram criadas políticas 

públicas voltadas para solução de problemas sociais através de programas que promovem o 

desenvolvimento social, educacional e econômico da população (BRASIL, 2009). Com base 

nesses contextos, surgiu o interesse em estudar as políticas de alimentação e nutrição e as de 

segurança alimentar e nutricional destinada à população brasileira, implementadas através dos 

programas destinados a aquisição de alimentos, o Programa Nacional de Alimentação Escolar 

- PNAE e o Programa de Aquisição de Alimentos - PAA. De outra forma, fatores de ordem 

pessoal e acadêmica também influenciaram nessa escolha, devido à proximidade com a 

realidade do Campus e pelo fato de os proponentes do presente estudo serem acadêmicos do 

curso de Gestão Pública deste Instituto.    

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar a implementação do Programa 

Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 

no Campus Natal-Central do IFRN. De maneira específica, pretende-se com esse estudo; 

descrever o Programa Nacional de Alimentação Escolar, executado no Campus Natal-Central 

do IFRN; descrever o Programa de Aquisição de Alimentos no Campus Natal-Central do IFRN 

e ainda, demonstrar a importância dos Programas de Aquisição de Alimentos nas Políticas 

Públicas de Segurança Alimentar e Nutricional no Campus Natal-Central do IFRN.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1 Políticas Públicas no âmbito da Alimentação e Nutrição no Brasil   

A política pública, segundo Souza (2006) é definida como um campo de conhecimento, 

na qual mantém o governo atuante, analisa suas ações e estabelece ou propõe mudanças no 

desenvolvimento dessas ações, caso se faça necessário. Dye (1984), atrela sua definição de 

1352 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

política pública ao processo decisório do governo, ou seja, ao que este, escolhe ou não fazer. 

Enquanto isso, Laswell (1958), estabelece que as decisões e análises sobre políticas públicas 

devem considerar as seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. Tais 

implicações propiciam uma maior reflexão sobre as políticas públicas no âmbito do Estado 

capitalista.   

A política pública segundo Secchi (2010) é formada por um ciclo contendo sete fases 

sequenciais e interdependentes: Identificação do problema; formação da agenda; formulação de 

alternativas; tomada de decisões; implementação; avaliação e extinção. Para Frey (2000), a 

subdivisão da política em ciclos contribui para facilitar à percepção e definição dos problemas 

(agenda), a tomada de decisões (formulação), a execução (implementação) e avaliação da 

política, possibilitando ajustes em sua condução. Segundo Cavalcante (2008), o ciclo da política 

deve ser dinâmico e proporcionar a participação não somente dos formuladores das políticas, 

mas também os executores e beneficiários. 

A implementação constitui uma das fases do ciclo de políticas públicas que expressa a 

operacionalização das ideias discutidas, propostas e formuladas. Segundo Pressman e 

Wildavsky (1998), o valor de uma política é definido pela capacidade real e concreta de sua 

implementação e o cumprimento dessa fase só ocorre quando a política se transforma em 

programa. Considerando a complexidade das ações que permeiam o campo da Alimentação e 

Nutrição no que se refere a sua relação como indicador social de saúde e desenvolvimento.  

1.1 Programa Nacional de Alimentação Escolar-PNAE   

Implantado em 1955 como Campanha de Merenda Escolar e adotada como Programa 

Nacional de Alimentação Escolar em 1979, o PNAE é considerado a mais longeva ação do 

Governo Federal brasileiro na área de alimentação e nutrição (MOSSMANN; TEO, 2017). 

Além disso, é considerado como um dos maiores programas de alimentação escolar no mundo, 

contribuindo para o crescimento, aprendizagem e formação de hábitos alimentares saudáveis 

de crianças e adolescentes. São beneficiados pelo PNAE os alunos matriculados na educação 

básica das redes públicas federal, distrital e municipal conforme o censo escolar do exercício 

anterior realizado pelo INEP/MEC. 

Esse programa, busca contribuir com o crescimento e o desenvolvimento 

biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a formação de práticas alimentares 
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saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e nutricional e da oferta de 

refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período.  

1.1 Programa de Aquisição de Alimentos – PAA   

O Brasil é um país considerado por muitos como tradicionalmente agrícola, pois em 

todas as suas regiões ou municípios é notória a força da agricultura. Destacando-se os 

agricultores familiares.   

Segundo o Ministério de Desenvolvimento Social-MDS (2012), o Programa de 

Aquisição de Alimentos (PAA), criado pelo art. 19 da Lei nº 10.696, de 02 de julho de 2003, 

no âmbito das ações do “Fome Zero” com intuito de assegurar o direito humano à alimentação 

adequada às pessoas com dificuldades de acesso aos alimentos, apresenta duas finalidades 

básicas: promover o acesso à alimentação e incentivar a agricultura familiar.   

O PAA possui dos públicos beneficiados: os fornecedores e os consumidores de 

alimentos. O primeiro corresponde aos agricultores familiares, assentados da reforma agrária, 

silvicultores, aquicultores, extrativistas, pescadores artesanais, indígenas, integrantes de 

comunidades remanescentes de quilombolas e demais povos e comunidades tradicionais que 

atendam aos critérios legais dispostos no artigo 3° da lei n°11.326, de 24 de julho de 2006 

(MDS, 2012).   

Quanto aos alimentos adquiridos pelo PAA, esses podem ser perecíveis e característicos 

dos hábitos locais, podendo estar “in natura” ou processados.     

3 METODOLOGIA 

A metodologia de pesquisa, segundo Minayo (2003) é uma direção a ser seguida, além 

disso, ocupa um lugar de destaque na teoria e trata-se basicamente do conjunto de técnicas a 

ser adotada para construir uma realidade.   

 Para esse estudo, foi utilizado o método exploratório que, conforme Gil (2002), a 

principal finalidade é desenvolver, esclarecer conceitos e ideias, tendo em vista a formulação 

de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores. Além do 

método descritivo que, de acordo com Gil (2002), consiste na descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou no estabelecimento de relações entre variáveis, a partir 

da utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados.    
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Em relação aos procedimentos técnicos a pesquisa configura-se como documental, 

tendo em vista a análise dos seguintes documentos: manual do PNAE para Institutos Federais 

e os cardápios do Campus Natal-Central do IFRN. Segundo Gil (2002), esse tipo de pesquisa 

consiste em materiais que ainda não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem 

ser reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa.   

Como ainda, a pesquisa pode ser classificada como estudo de caso por realizar um 

estudo de uma organização, estudando os aspectos de suas diferenciações. Conceito 

corroborado por Marconi e Lakatos (2004). A opção dessa modalidade de metodologia vem do 

fato que é uma categoria de pesquisa única, ou seja, só abrange o Campus Natal-Central do 

IFRN e não todos os outros Campi.   

 Enquanto fonte de coleta de dados, a investigação teve como sujeito o responsável 

técnico pelos programas PNAE e PAA lotado no Campus Natal-Central do IFRN, para a coleta 

de dados, foi utilizado um formulário e realizada uma entrevista estruturada. Para Gil (2002), 

formulário trata-se da técnica de coleta de dados em que o pesquisador formula questões 

previamente elaboradas e anota as respostas, já a entrevista corresponde a uma técnica aplicável 

a um número maior de pessoas, inclusive às que são analfabetas.   

Quanto à forma de análise de dados foi predominantemente qualitativa. O método 

qualitativo está preocupado em analisar e interpretar dados de forma mais aprofundada e 

complexa. Fornecem dados mais detalhados sobre as investigações a partir da observação e 

estudo. Segundo Gil (2002), para fazer uma análise qualitativa depende de muitos fatores, 

dentre eles destaca-se: a natureza dos dados coletados, a extensão da amostra, os instrumentos 

de pesquisa e os pressupostos teóricos que nortearam a investigação. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Programa Nacional de Alimentação Escolar e Programa de Aquisição de 

Alimentos no Campus Natal-Central do IFRN   

Instituídos no ano de 2009, o PNAE e em 2015 o PAA, no Campus Natal-Central do 

IFRN, esses programas, são conduzidos por Nutricionistas (n=2), profissionais técnicos 

habilitados a assumir as responsabilidades técnicas do programa de acordo a 

Resolução/CD/FNDE n° 26/2013, art.12 e Resolução CFN n° 465/2010, art. 6°. Essas são 
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responsáveis pela elaboração dos cardápios e desenvolvimento de outras competências no 

âmbito da alimentação e nutrição (SCAPARO et al, 2013).   

Considerando o ano (1995) de implementação da Política de Alimentação Escolar no 

Brasil (SCAPARO et al, 2013), observa-se um retardamento da implementação do PNAE no 

Campus Natal-Central do IFRN, em comparação com as demais instituições de ensino público 

das esferas Federais, Estaduais e Municipais. 

São público alvo desses programas de aquisição de alimentos no Campus Natal-Central 

do IFRN os alunos do integrado, subsequente e EJA. De acordo com a respondente, os recursos 

do PNAE repassados pelo FNDE são definidos com base no censo escolar do ano anterior, 

considerando o número de alunos matriculados que integram essas categorias (FNDE, 2018). 

No entanto, por uma opção do diretor geral do Campus, a merenda escolar também é ofertada 

para outros alunos do instituto, inclusive os de ensino superior.   

Constatou-se que a presença do profissional Nutricionista não é uma realidade de todos 

os Campi do IFRN. Contudo, nos institutos que não dispõem de nutricionista, existe uma 

nutricionista sistêmica, lotada na reitoria do IFRN que dá suporte na elaboração dos cardápios, 

nos processos de compra de alimentos para merenda escolar e realiza visitas técnicas nos Campi 

quando necessário.   

É distribuída, uma média de 2.280 refeições no Campus IFRN Natal Central, 

englobando as refeições almoço, jantar e a merenda escolar (lanches). Discriminadamente o 

almoço fornece em torno de 650 refeições, o jantar 130 refeições e a merenda escolar 1.500 

refeições. Em relação às refeições almoço e jantar, essas são fornecidas somente com recursos 

próprios do instituto e apenas a merenda escolar (lanches) ofertada em dois turnos (manhã e 

tarde) é adquirida com recursos do PNAE/FNDE e do PAA (recurso completar do IFRN), 

contemplando alimentos da agricultura familiar.   

Em relação ao fornecimento da merenda escolar, segundo a respondente em entrevista, 

relatou dificuldades em estabelecer um controle per capita de alunos, em relação à distribuição 

da merenda escolar, devido ao livre acesso dos alunos de outros Campi a alimentação 

disponibilizada no Campus Natal-Central do IFRN.    

Apesar das limitações que interferem na oferta adequada de macronutrientes na merenda 

escolar, a profissional técnica dos programas informa que é mantida uma oferta qualitativa de 

alimentos na merenda escolar, de acordo com o que o PNAE exige. Busca-se a inclusão de 

1356 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

alimentos “in natura” ou minimamente processados, como frutas, sucos, bebidas lácteas, 

compotas de frutas, dentre outros.   

Sobre o processo de fiscalização do PNAE, foi relatada a inexistência de um conselho 

de alimentação escolar no Campus Natal-Central do IFRN. Contudo, segundo a respondente, 

essa problemática no instituto vem sendo bastante discutida nos eventos e encontros que o 

instituto participa. Para sanar essa lacuna no PNAE no instituto, é planejado o aproveitamento 

do conselho escolar já existente ou então a criação de fato e de direito do Conselho de 

Alimentação Escolar (CAE). Atualmente as fiscalizações são feitas por auditores externos 

como FNDE e auditores internos. 

4.2 Processo de Aquisição de Alimentos para a Merenda Escolar no IFRN   

Implementado no Campus Natal Central do IFRN no ano de 2015, na modalidade 

compra institucional, o PAA foi criado com o intuito de assegurar aos alunos o acesso a uma 

alimentação nutricionalmente adequada. No Brasil, além do objetivo de fornecer uma 

alimentação mais saudável a população, também teve como intuito o combate à problemática 

da fome e pobreza, sendo essa uma das estratégias de ação do Programa Fome zero. O programa 

compra de forma direta os produtos de agricultores familiares ou de suas organizações, 

fortalecendo assim, a agricultura familiar e agregando valor à produção (CUNHA, et al, 2017).  

 Em relação ao processo de compra dos alimentos provenientes do PAA compra 

institucional, todo o processo de licitação é efetivado pela reitoria do Campus IFRN Natal 

Central. São realizadas duas chamadas públicas ao ano, uma para a utilização dos recursos 

advindos do FNDE para o PNAE e a outra para os recursos do PAA. O uso da chamada pública 

reduz a burocracia que envolve a compra de alimentos, além disso, se exime o emprego do 

processo licitatório. Nessa modalidade de compra não é usada a estratégia de concorrência de 

preço. É efetuada uma pesquisa de preço dos alimentos a nível local e definido seu o seu valor 

de mercado, esse valor que será fixado no edital, como parâmetro de preço de compra. Portanto, 

o agricultor participa do edital, já sabendo qual será o preço pago pelo produto que pretende 

vender.   

Segundo a respondente, a chamada pública é feita uma vez no ano e serve para todos os 

Campi do IFRN, essas chamadas públicas são realizadas para os dois programas PAA e PNAE 

1357 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

simultaneamente. Os critérios utilizados para a seleção dos fornecedores são as determinadas 

pelas Resoluções n° 26/2013 e 04/2015 do FNDE.   

O recurso financeiro é repassado pelo FNDE entre os meses de março e abril, sendo 

depositado na conta bancária do IFRN e a reitoria fica responsável pela descentralização e 

repasse desses recursos para os Campi do IFRN. O valor recebido é calculado de acordo com 

os dias letivos, os meses e o valor destinado pelo programa. O cálculo é feito da seguinte forma 

200 dias letivos x 0,36 centavos x 10 meses sendo recebido o valor cheio para o ano (FNDE, 

2018).   

De acordo com os dados coletados sobre repasse de recursos para compra de alimentos 

direcionada aos programas PNAE e PAA, foi verificado que o recurso financeiro empregado 

para compra de alimentos no Campus IFRN Natal Central, advêm de duas, a primeira do FNDE 

e a outra de recursos próprios do instituto.   

Atualmente, o valor repassado pela União a Estados e Municípios por dia letivo para 

cada aluno, é definido de acordo com a etapa e modalidade de ensino. O Campus Natal-Central 

do IFRN recebe para a modalidade de Ensino fundamental e médio que é de R$ 0,36, esse é um 

valor muito baixo considerando todas as diretrizes do programa dificultando assim o 

cumprimento de todas as metas estabelecidas, de acordo com o valor definido pelo FDNE 

(2018). Segundo a respondente, os recursos repassados não são suficientes, por isso é de suma 

importância à contrapartida de recursos do próprio Campus.   

 O valor do recurso do PAA destinado ao Campus Natal-Central do IFRN é definido 

pela direção geral do próprio Campus, Essa dependência do valor de recurso financeiro a ser 

repassado pelo IFRN estabelece como será usada em contrapartida a verba institucional para o 

PAA.   

 Diante disso, observa-se que além dos recursos serem insuficientes, existe outra 

problemática que é a centralização da Administração no que tange a gestão desses recursos, 

limitando dessa maneira as ações dos responsáveis técnicos pelo programa de alimentação 

escolar, principalmente o PAA.   

Importante ressaltar que o recurso não utilizado para compra de alimentos da agricultura 

familiar é feita através da modalidade de pregões, realizado uma vez no ano, sendo conduzido 

pela reitoria, dessa forma, o Campus Natal-Central do IFRN entra como participante, para 

adquirir produtos que não são oriundos da agricultura familiar, como pão, biscoitos, bebida 

1358 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

láctea, temperos, óleo, carne moídas, ovos. A legislação permite esse tipo de modalidade de 

compra, desde que no mínimo 30% dos recursos sejam destinados para a agricultura familiar, 

fato corroborado por Cunha, et al (2017). 

Fazem refeição do tipo lanche 1500 alunos/dia, nos horários da manhã e tarde. Contudo, 

realizar esse controle é difícil, pois, alunos de outros Campi também fazem refeições na 

unidade. Isso dificulta o controle interno, o planejamento e uso de recursos.   

Os produtos adquiridos da agricultura familiar destinados ao Campus Natal-Central do 

IFRN são oriundos de cooperativas da região metropolitana de Natal, Extremoz e São Gonçalo 

do Amarante. Apenas o que não é possível comprar dos agricultores familiares é comprado por 

meio de pregão.   

Outro ponto abordado pela pesquisa foi quanto a fiscalização relacionada ao cultivo dos 

alimentos comprados da agricultura familiar. Sendo essa uma das determinações do PAA. 

Porém, ainda não foi possível realizar essas visitas e estão sendo analisadas possibilidades de 

fazê-las para verificar como é feito o cultivo e manejo dos alimentos antes da assinatura do 

contrato, como forma de assegurar a confiabilidade das informações prestadas pelos dos 

agricultores quanto a produção dos alimentos.    

Em comparação com o PNAE o PAA é mais abrangente, pois fornece alimentos a 

entidades socioassistenciais e também escolas públicas e privadas, que comprovadamente 

atendam pessoas em vulnerabilidade alimentar. Já o PNAE é essencialmente voltado para 

atendimento à instituição de ensino básico. O PAA apresenta uma característica mais 

centralizada, mas ambos os programas apresentam objetivos comuns, apoiar e fortalecer, em 

níveis local e regional, capacidades sociais de promoção do desenvolvimento protagonizadas 

pelas famílias dos agricultores e a segurança alimentar (SCAPARO et al, 2013). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente estudo permitiu constatar que as Políticas de Alimentação e Nutrição 

implementadas no Campus Natal-Central do IFRN, através dos programas PNAE e PAA 

exercem, não só, fortalecem a alimentação escolar no contexto nutricional, mas atua também 

no desenvolvimento econômico e social da população. Essas políticas possuem uma 

abrangência que perpassam a questão de compras de gêneros alimentícios.  
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Sendo assim, o conhecimento dessas políticas nas instituições de ensino, é relevante 

para que possam ser efetuadas ações que promovam a inclusão dos alunos do Campus Natal-

Central do IFRN com os Programas da Agricultura Familiar. Uma maneira para promover essa 

interação, é a ampliação da horta escolar, através do plantio de hortaliças, ervas para temperos 

e árvores frutíferas, sendo essa, uma maneira para a inclusão dos jovens desde o processo do 

cultivo, até o consumo dos alimentos cultivados por eles.  

Esse tipo de prática incentiva a alimentação saudável, como também traz um olhar para a 

questão ambiental, incentivando o cultivo sustentável, essas ações ultrapassam os “muros” da 

escola, na medida em que os conhecimentos adquiridos são compartilhados com os familiares 

e amigos, beneficiando a sociedade de um modo geral.   

Além disso, o IFRN fortalece a compra de alimentos da agricultura familiar, através dos 

programas PNAE e PAA ultrapassando o percentual de compras estabelecido pela lei, que 

determina que no mínimo 30% dos recursos destinado as instituições devem ser destinadas a 

compra de alimentos da agricultura familiar. O Campus Natal-Central do IFRN ultrapassou a 

meta estabelecida destinando em 2017 aproximadamente 50% dos recursos oriundos dos 

programas, para a compra desses alimentos, mesmo com as dificuldades financeiras enfrentada 

pelo Campus Natal-Central do IFRN.   

A pesquisa constatou ainda que, o responsável técnico pelos programas no Campus Natal-

Central do IFRN possui um conhecimento elevado sobre a legislação dos programas, facilitando 

assim sua implementação, sendo esse é um fator importante para que os resultados sejam 

alcançados e as diretrizes dos programas cumpridas   

A partir da análise da implementação dos programas de aquisição de alimentos PNAE 

e PAA no Campus Natal-Central do IFRN, ficou evidente sua importância no fortalecimento 

das políticas de alimentação e nutrição e políticas de segurança alimentar e nutricional, mesmo 

com as limitações de recursos, comprando a maior parte dos alimentos da agricultura familiar. 

Assim essas ações incentivam o desenvolvimento da economia local, o que é uma prerrogativa 

da Lei de criação dos Institutos Federais, como ainda é um importante pressuposto da função 

social do IFRN. 
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Treinamento Interpessoal: Uma proposta para o Mercadinha Lima  

Elizabeth Cristina da Silva Oliveira 1; Flaviane Lima de Oliveira2 e Rochele Kaline Reis de Medeiros 3 

1,2,3 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Ciencias sociais aplicadas – Administração 

RESUMO 

O treinamento é um processo educacional para gerar crescimento e mudanças que acrescenta 

capital intelectual e a valorização do indivíduo como parte integrante e atuante do processo. Na 

maioria das vezes o objetivo do treinamento é mudar as atitudes e auto direcionar a organização 

para o desenvolvimento. Logo, implantando-se de forma correta, o treinamento, além de 

proporcionar vantagens competitivas, alia os gestores aos seus colaboradores. O presente estudo 

objetivou elaborar uma proposta de treinamento para o Mercadinho Lima.  Trata-se de uma 

pesquisa descritiva, subtipo estudo de caso. Foram realizadas entrevistas com a liderança da 

organização que permitiram realizar o diagnóstico das necessidades de treinamento da empresa 

contemplando a análise das dimensões organizacionais, de tarefas e de pessoas e apresentar 

ações através do plano de ação que seguiu o modelo 5W2H adaptado. O desenvolvimento do 

trabalho promoveu a aplicação dos conhecimentos vivenciados no âmbito acadêmico de forma 

prática no Mercadinho Lima e ofereceu alternativas exequíveis a realidade da empresa para que 

esta possa avançar e se posicionar melhor no mercado.  

PALAVRAS-CHAVE: Treinamento, desenvolvimento, capacitação, estratégias 
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ABSTRACT 

People are important assets for the development of organizations, contributing directly to the 

results achieved. Training is an educational process for generating growth and change that adds 

intellectual capital and the appreciation of the individual as an integral and active part of the 

process. Most of the time the goal of training is to change attitudes and self direct the 

organization towards development. Therefore, by implementing the training correctly, in 

addition to providing competitive advantages, it combines managers with their employees. This 

study aimed to elaborate a training proposal for Mercadinho Lima. This is a descriptive 

research, subtype case study. Interviews were conducted with the organization's leadership that 

allowed the diagnosis of the company's training needs to be diagnosed, considering the analysis 

of organizational, task and people dimensions and presenting actions through the action plan 

that followed the adapted 5W2H model. The development of the work promoted the application 

of the knowledge experienced in the academic field in a practical way at Mercadinho Lima and 

offered feasible alternatives to the reality of the company so that it can advance and position 

itself better in the market.  

KEYWORDS: Training, development, capacity building, strategies. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante das adversidades do mercado, um fator que permanece em evidência é a 

importância da preparação de pessoas no ambiente de trabalho. A área de gestão de 

pessoas se apresenta como a principal responsável pela avaliação do capital intelectual, a 

ponto de buscar garantir a escolha de profissionais em consonância com a cultura e 

objetivos da organização.   

O treinamento é uma ferramenta estratégica voltada para o aprimoramento da 

capacidade profissional que atua, inclusive, no aumento da produtividade e atribuição de 

valor para seus colaboradores. É uma forma de a empresa aumentar o valor do capital 

humano, intelectual e consequentemente  seus resultados.  

De acordo com Chiavenato (2016) as pessoas são o recurso inteligente, vivo e 

dinâmico das organizações. Entre os vários recursos organizacionais, as pessoas se 

destacam por ser o único recurso vivo e inteligente, por seu caráter eminentemente 

dinâmico e por seu potencial de desenvolvimento.  

  Em sua totalidade, o treinamento de pessoas é uma forma de criar vantagens 

competitivas para que a empresa se diferencie positivamente em relação às suas 

concorrentes, com equipes mais preparadas e o fluxo de trabalho desenvolvido de forma 

mais eficiente.  

No entanto, nem sempre é possível observar a preocupação das empresas em 

investir na capacitação de seus membros. Em algumas cidades do interior, dado o 

tamanho da população e aspectos relacionado à economia entre outros o fatores, o desfio 

de manter a equipe treinada parece ainda ser maior. Na cidade de Serrinha/RN observa-

se numa análise inicial que os gerentes e donos de negócios nem sempre estão preparados 

ou não se mostram interessados em promover o desenvolvimento dos seus colaboradores.   

Neste entendimento, o presente trabalho objetiva elaborar uma proposta de 

treinamento interpessoal para o mercadinho Lima. Trata-se de um trabalho de consultoria 

em que num primeiro momento é realizado um diagnóstico sobre a necessidade de 

treinamento contemplando a análise das dimensões organizacionais, de tarefas e de 

1365 



 
 

 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

pessoas e a partir da análise dessas informações são apresentadas recomendações através 

da proposta de treinamento.  

A empresa escolhida se mantêm no segmento de comércio varejista de alimentos 

há onze anos, o que demonstra um bom desdobramento no mercado da região. Contudo, 

a realização de uma consultoria voltada para a qualificação é importante para a 

organização. O presente estudo será realizado através da aplicação de um diagnóstico, 

que contemplará a análise organizacional, análise das tarefas e análise das pessoas.  

Dessarte, a proposta seguida com base no relatório obtido visa oferecer alternativas de 

melhorias e mudanças para progresso e incremento, que poderá auxiliar na consecução 

dos objetivos e avanços nos serviços oferecidos pela organização. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 IMPORTÂNCIA DO TREINAMENTO   

Segundo Marras (2011), entende-se que o treinamento tem como finalidade 

melhorar o desenvolvimento profissional do ser humano na sua organização e no 

desempenho das suas funções, além de ser o processo que visa à preparação e ao 

aperfeiçoamento das habilidades e dos conhecimentos dos funcionários de uma 

organização.   

Robbins (2002) aborda que um dos motivos para a crescente importância do 

treinamento é devido “à competição intensificada, as mudanças tecnológicas e a busca de 

aumento da produtividade que estão aumentando as demandas de qualificação dos 

funcionários”.    

Proporcionar um treinamento pode significar para a organização preparar seus 

funcionários a desenvolver habilidades, conhecimentos, padronização das tarefas e até 

mesmo mudar o comportamento. Tem-se também como objetivo aumentar o desempenho 

profissional e motivacional do ser humano, melhorando os resultados e gerando um bom 

clima organizacional (FOLTRAN et al., 2012).   
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De acordo com Chiavenato (2016) “O treinamento é importante porque possibilita 

aos colaboradores terem a capacidade de desenvolver suas tarefas com eficácia, reduzindo 

obstáculo, solucionando problemas com mais rapidez, beneficiando assim a organização 

como um todo”. O autor considera que o funcionário é uma “peça chave” da empresa, 

logo, se ele trabalha corretamente, a organização tende a ter bons resultados.   

Nota-se que a relevância do treinamento se dá tanto para os colaboradores como 

para a própria empresa. A consciência de se treinar constantemente o quadro de 

funcionários vem se tornando um importante diferencial para a organização que pretende 

alcançar a excelência em qualidade e assim se destacar no mercado (DUTRA, 2002).   

Nessa mesma linha de raciocínio, Andrade e Boas (2009) afirmam que o 

treinamento é importante para a empresa e o funcionário, pois trata-se de um processo de 

compartilhamento e disseminação do conhecimento que pode contagiar o ambiente de 

trabalho.   

Deste modo, é possível compreender que qualquer empresa que pretende obter 

resultados superiores neste atual mercado competitivo, o investimento nas pessoas será 

essencial e o treinamento pode ser considerado uma ferramenta estratégica em prol do 

desenvolvimento organizacional projetado (OLIVEIRA, 2012).  

Portanto, as etapas do treinamento estão interligadas e uma complementa a outra, de 

modo que a desconsideração de alguma delas pode comprometer o objetivo final 

(OLIVEIRA, 2012).   

2.2 LEVANTAMENTO DA NECESSIDADE DE TREINAMENTO 

   O levantamento das necessidades de treinamento representa o passo inicial para 

implantar um programa de treinamento que seja voltado a suprir as carências observadas 

no desempenho dos funcionários da empresa (NASCIMENTO, 2011).   

Segundo Marras (2011) o “levantamento de necessidade de treinamento é o 

primeiro passo no processo do sistema de treinamento e desenvolvimento”. Nota-se que 

o levantamento deve ser contínuo e constante dentro das organizações, pois as 

organizações devem se adequar às constantes mudanças do mercado.   
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2.3 IMPLEMENTAÇÃO  

  Implementação é a fase de execução e condução do programa de treinamento. 

Consiste na análise e coordenação das ações consideradas prioritárias e necessárias para 

serem implementadas de acordo com o que foi planejado (OLIVEIRA, 2012).   

Marras (2011) afirma que “a implementação é a aplicação prática daquilo que foi 

planejado e programado para suprir as necessidades de aprendizagem detectadas na 

organização”. Portanto, nessa fase o gestor deve ter o cuidado de estabelecer qual o 

melhor método a ser desenvolvido para que o treinamento seja eficaz. Deve-se dar 

preferência àquele que facilite o processo e esteja adequado às características das pessoas, 

a fim de que o conteúdo do programa de treinamento seja absorvido e interiorizado pelo 

profissional de venda 

3 METODOLOGIA 

Foi utilizado o método de pesquisa descritiva, no qual os dados foram coletados 

através de uma entrevista com a finalidade de analisar as necessidades de treinamento, 

sendo norteada por uma revisão bibliográfica do livro Administração dos Recursos 

humanos de Milkovich, George (2010). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA EMPRESA 

O Mercadinho Lima é uma empresa de pequeno porte, que atua no ramo de comércio 

varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios e está 

localizada na cidade de Serrinha/RN. 

Iniciou suas atividades no ano de 2008, a partir de uma iniciativa do proprietário, na 

abertura de um MEI com um investimento de R$ 10.000. A sua estrutura física é dividida 

por 5 seções que abrange os produtos e 1 setor de açougue. A empresa fornece uma 

diversidade de produtos, organizados em blocos, por marca.                                                                   
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No que diz respeito a sua estrutura organizacional, o mercadinho Lima está hierarquizado 

por funções como representado na figura 1. 

 

Figura 1: Organograma da empresa MERCADINHO LIMA. 

Fonte: Dados da empresa. 

O mercadinho Lima conta, atualmente, com 9 funcionários, entre as funções de 

caixas, açougueiros e entregadores, como mostra a quadro 1. 

QUADRO DE FUNCIONÁRIOS 

FUNÇÃO QUANTIDADE 

CAIXAS 3 

AÇOUGUEIROS 2 

ENTREGADORES 4 

Quadro 1: Quadro de funcionários da empresa  

Fonte: Dados da empresa 

4.2 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

Esta etapa do trabalho apresenta os resultados identificados a partir da análise das 

dimensões organizacionais, de tarefa e de pessoas. Estas análises apontam para a 

necessidade de treinamento da organização.  

Crocco e Guttmann (2011) apresentam como métodos da coleta de dados a 

entrevista, o questionário, a análise de documentos e a observação direta. A entrevista 

pode ser individual ou em grupo, necessitando ter regras de condições claras, 

estabelecendo tempo de duração aproximado, formas de manifestação, maneiras de 

acumulação dos dados obtidos (anotações, gravação ou outras formas).  
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Desta forma, para desenvolver o diagnóstico organizacional referente à 

necessidade de treinamento do Mercadinho Lima foi feita uma entrevista com o gerente 

da organização e uma visita ao local, permitindo analisar as dimensões organizacionais, 

de tarefas e de pessoas  conforme orientação de Gil (2011).  

A análise demonstrou que a área de Recursos Humanos contemplando a dimensão 

organizacional apresentou uma avaliação negativa, visto que a ausência de um setor  de 

gestão de pessoas associada a ausência de treinamento para os colaboradores somado ao 

incapacitação dos gestores , corroboram para o não comprometimento por parte de alguns 

funcionários como  também para uma maior rotatividade. A análise da dimensão pessoas 

identificou a recorrente falta ao trabalho revelando uma certa falta de compromisso com 

a organização e com os pares, podendo estar associada a insatisfação com as atividades e 

práticas de trabalho desenvolvidas na empresa.   

Milkovich e Bourdreau (2010) conceituam o treinamento como sendo um 

processo sistematizado com o intuito de promover a aquisição de habilidades, regras e 

atitudes resultando numa melhor adequação entre as características dos colaboradores e 

as exigências diante de sua função.  

Outrossim, a análise da dimensão tarefa revelou que a empresa não utiliza 

métodos para avaliação de desempenho dos seus colaboradores, perdendo a oportunidade 

de fornecer uma análise precisa a respeito do desempenho profissional. Atualmente a 

avaliação de desempenho está sendo realizada apenas pelo gerente através de observação, 

o que de certa forma contribui para um diagnóstico equivocado, impossibilitando a 

identificação de possíveis problemas relacionados ao comportamento individual e 

coletivo, a aplicação de melhorias e ajustes e a tomada de decisão em relação a recursos 

humanos.  

Avaliação de Desempenho é o processo para construir conhecimento no decisor, 

a respeito do contexto específico que se propõe avaliar, a partir da percepção do próprio 

decisor por meio de atividades que identificam, organizam, mensuram ordinalmente e 

cardinalmente, e sua integração e os meios para visualizar o impacto das ações e seu 

gerenciamento. (ENSSLIN, 2010).  
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Por outro lado a organização possui uma política de recrutamento pré-definida, 

segundo o gerente, eles adotam o método de recebimento de currículos e indicações com 

preferência ao gênero masculino, devido ao trabalho braçal. Logo, o levantamento das 

necessidades de treinamento representa o passo inicial para implantar um programa de 

treinamento que seja voltado a suprir as carências observadas no desempenho dos 

funcionários da empresa (NASCIMENTO, 2011).   

Referente à análise organizacional, a empresa possui seus objetivos bem 

definidos, com foco em um bom atendimento e satisfação dos clientes. Seu planejamento 

é acompanhado por reuniões quinzenais, e é comum nessas reuniões se avaliar o seu ponto 

de equilíbrio. Relativo à análise das tarefas, a empresa não ver necessidade de atualizar 

constantemente seu estoque, porém busca manter seus produtos padronizados primando 

por  eficiência nas vendas dos produtos aos clientes.  

4.3 PROPOSTA DE INTERVENÇÃO   

A proposta de intervenção que segue considerou os pontos a melhorar a partir da 

análise das dimensões organizacionais, de tarefas e de pessoas. Após a constatação de 

alguns problemas, elaborou-se uma proposta de treinamento apresentada em dois planos 

de ação que seguiram o modelo 5W2H. A primeira proposta contempla o treinamento 

para os colaboradores e a segunda um treinamento para os gestores.  

Ação 1. Treinamento de colaboradores sobre motivação e satisfação no trabalho  

Quem deve ser treinado ? Funcionários de todos os setores. 

Quem vai treinar ? Profissionais terceirizados de recursos humanos. 

Onde treinar ? Na empresa. 

Como treinar ? Usar palestras com vídeo, material explicativo, 

dinâmicas e simulações.  
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Quando treinar ? Entre setembro e novembro de 2019 (Quarto 

trimestre do ano) 

Quanto treinar ? Um dia por semana, com uma carga horária de 

duas horas por setor.  

Para que treinar ? Para promover uma maior satisfação no trabalho 

e reduzir a rotatividade dos funcionários. 

Quanto vai custar ? R$ 3.366,00 

Fonte: Chiavenato, 2016  

O treinamento objetiva preparar os colaboradores para a função de forma 

adequada, além de realizarem seu trabalho, também melhorem seus comportamentos e 

relacionamentos. O treinamento desenvolve as pessoas, não somente para atingir 

economicamente os objetivos, também para o crescimento pessoal e profissional.   

Segundo Chiavenato (2010) O treinamento é o processo sistemático que envolve 

uma mudança de habilidades, conhecimento, atitudes ou comportamento dos 

empregados, estimulando-os a serem mais produtivos na direção do alcance dos objetivos 

organizacionais.  

Ação 2. Treinamento dos gestores sobre como analisar o desempenho   

Quem deve ser treinado ? Diretor geral e gerente  

Quem vai treinar ? Profissionais terceirizados de recursos 

humanos  

Onde treinar ? Na empresa  

Como treinar ? Com palestras, materiais práticos e estudo de 

caso evidenciando a importância da análise de 

1372 



 
 

 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

desempenho e o uso de técnicas e modelos de 

avaliação de desempenho  

Quando treinar ? Entre Maio e Agosto de 2019  

Quanto treinar ? Um vez por semana, com carga horária de 3 

horas  

Para que treinar ? Compreender e identificar os processos 

internos, além de mensurar o desempenho dos 

colaboradores e avaliar a performance dos 

mesmos 

Quanto vai custar ? R$ 3.366,00 

 Fonte: Chiavenato, 2016  

A avaliação de desempenho é um dos pilares da prática da gestão de desempenho 

e uma das principais ferramentas para verificar a performance de um grupo ou de 

indivíduos isolados, melhorando os resultados coletivos e individuais. Permite que a 

empresa conheça o desempenho e comportamento individual e coletivo dos seus 

colaboradores em função das atividades que exercem  

Segundo Martins (2013) a avaliação de resultados e desempenhos é inerente a 

gestão empresarial e diante da globalização e cenário competitivo, é importante as 

organizações se nortearam a partir dos objetivos que pretendem alcançar.    

Neste contexto, as empresas vêm sendo forçadas a rever suas estratégias de gestão, 

investindo no desenvolvimento e no gerenciamento de informações para apoio aos 

processos de controle e para a efetiva tomada de decisões (HUBNER et al., 2012, p. 10).  

Uma avaliação de desempenho justa e equilibrada promove o bem-estar dos 

colaboradores, fortalece os laços e a confiança entre líderes e liderados, podendo interferir 

no comprometimento e produtividade da empresa.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho abordou o tema treinamento e desenvolvimento, que apesar 

de ser amplamente discutido no ambiente acadêmico, observou-se, através desta pesquisa, 

que a empresa alvo possui práticas incipientes em relação ao tema e, também, em relação 

aos demais processos de recursos humanos.   

Sabe-se que investir em treinamento e desenvolvimento de pessoas é fundamental 

para a organização manter ou ampliar sua vantagem competitiva no mercado. Dessarte, 

acreditase que a partir das propostas apresentadas, a liderança da organização poderá 

refletir sobre as possibilidades e as contribuições que este estudo pode oferecer e, desse 

modo, auxiliar na busca e consolidação das estratégias e objetivos organizacionais com a 

aplicação das devidas ações recomendadas.  

Percebe-se também que treinamento e desenvolvimento de pessoas é uma 

experiencia que produz uma mudança relativamente permanente no indivíduo e que 

melhora sua capacidade de desempenhar seu respectivo cargo. Ele envolve uma mudança 

de habilidades e conhecimentos. Treinar significa atingir um nível de desempenho 

desejado pela organização por meio de desenvolvimentos contínuos, que eleva o 

funcionário e cria uma fidelização.  

Como objetivo o presente estudo buscou elaborar uma proposta de treinamento 

interpessoal para o mercadinho Lima. Em sua essência foi um trabalho de consultoria 

desenvolvido em duas etapas: Diagnóstico sobre a necessidade de treinamento e 

recomendações contempladas em duas propostas de treinamento: Uma para os 

colaboradores e outra para o Diretor e o gerente.  

Conclui-se desta maneira que o estudo comprovou a importância da área de RH 

com foco estratégico para efetivar suas políticas, assim como a importância do 

funcionário, mesmo em empresas de menor porte, sendo possível realizar práticas de 

treinamento e desenvolvimento e formalizá-las para o alcance e realização das metas e 

objetivos.  
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ÁREA TEMÁTICA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS – Arquitetura e Urbanismo 

RESUMO 

A presente pesquisa disserta sobre como as malhas urbanas tendem a se desenvolver, tomando como 

enfoque tecidos que são gerados próximos a áreas centrais. Para isso, um estudo de caso foi feito 

sobre o bairro Bom Jardim, localizado em Mossoró-RN, na forma de um diagnóstico urbano. O 

desenvolvimento das análises baseou-se em três eixos, vigorados por teóricos da área do urbanismo: 

morfologia urbana, tipologias edilícias e paisagem urbana. Concernente, como resultados, foram 

encontrados padrões de características de crescimento que sustentaram as teses. 

PALAVRAS-CHAVE: Diagnóstico urbano. Adensamento. Tecido. Bom Jardim. Mossoró/RN. 

ABSTRACT 

The present research discusses how urban meshes tend to develop, focusing on tissues 

that are generated near the central areas. For this, a case study was made about the Bom Jardim 

neighborhood, located in Mossoró-RN, in the form of an urban diagnosis. The development of 

the analyzes was based on three axes supported by theorists of the area of urbanism: urban 

morphology, building typologies and urban landscape. As a result, patterns of growth 

characteristics were found that supported the theses. 

KEYWORDS: Urban diagnosis. Increase. Fabric. Bom Jardim. Mossoró/RN. 
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1 INTRODUÇÃO 

Urbe é um conceito que faz referência à cidade como um ser vivo, o qual se transforma 

a todo o momento e, como tal, possui funções variadas, criadas por inúmeros indivíduos e com 

uma velocidade imperceptível. A partir disso, somado a ideia de que “a cidade é uma obra 

coletiva” (ROLNIK, 1988/1995, p. 8), deve-se entender que cada espaço urbano tende a se 

desenvolver de formas diferentes. Com o passar do tempo, o espaço vem se tornando um objeto 

de consumo, alvo da publicidade e adensamento comercial. Nesse sentido, os centros urbanos 

funcionam como um imã (ROLNIK, 1988/1995), fazendo com que características 

possibilitadas pelo capital sejam permeadas em seu envoltório. Logo, é possível ver mudanças 

e, muitas vezes, sobreposições de usos de solo em espaços próximos a essas áreas. Assim, 

malhas urbanas desse tipo passam a perder suas singularidades. 

 Nesse contexto, para um melhor entendimento dos fenômenos do crescimento, o recurso 

de diagnóstico urbano é imprescindível. Este é estudo que se objetiva em agrupar e interpretar 

as mais diversas informações do espaço urbano. Desse modo, garante que possíveis 

intervenções possam ocorrer da melhor forma possível, lidando não só com valores 

quantitativos, mas também qualitativos, adentrando no conceito de comunidade e no subjetivo 

da planificação social.  

 No decorrer disso, deve-se entender acerca dos elementos que dão forma a um tecido 

urbano, sucedendo em tipos distintos de análise. No primeiro momento há a análise de mapas, 

extraindo informações como evolução de crescimento e hierarquia de traçado, dados tais que 

expressam a formação dos parcelamentos. Além disso, o padrão construtivo entra em questão 

como um recurso visual que remete à sucessão temporal. E, por fim, através da análise 

sequencial de diferentes facetas de um tecido urbano se tem o aspecto emocional, entendendo 

como o entrelaçado de edificações impacta na “paisagem urbana” (CULLEN, 1961/2008). 

Dessa maneira, a comparação de dados de diferentes ordens é instigada para que estes sejam 

interligados posteriormente e expressem um resultado comum à problemática. 

Nessa situação, percebeu-se no bairro Bom Jardim, no município de Mossoró-RN, a 

utilidade de servir como estudo de caso para apoiar as teses supracitadas. Visto que, ao longo 

do tempo, o bairro passou por várias etapas de desenvolvimento, principalmente territorial e 
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socioeconômico, ganhando outras conformações e influência no município. Além desses 

fatores, o Bom Jardim foi escolhido para este estudo por apresentar interessante dinâmica 

social, ser permeado por importantes vias da cidade e contar com tipologias edilícias e usos 

diversificados, os quais serão abordados posteriormente. 

Tendo em vista a escassez de estudos urbanos em Mossoró, o respectivo estudo propõe 

o desenvolvimento de um diagnóstico urbanístico com intuito de entender as características que 

se expressam na evolução de tecidos urbanos próximos a áreas centrais, incluindo as questões 

referentes à perda de identidade primária. Além disso, os levantamentos urbanísticos findam 

por auxiliar em possíveis intervenções na cidade que apresentem o bairro em questão como 

ponto de interesse. Dessa maneira, suas deficiências e potencialidades estarão apresentadas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a devida fundamentação desta análise, houve embasamento em três eixos teóricos, 

sendo estes: morfológico, tipológico e de paisagem urbana. O primeiro deles é essencial para a 

arquiteta e urbanista brasileira Raquel Rolnik teorizar a respeito da cidade, instigando entendê-

la e adentrando na questão dos territórios em conflito. Nesse contexto, as transformações no 

meio urbano são capazes de modificar a maneira de ocupação do ser humano, de modo a gerar 

uma apropriação material sobre aquele local, o que pode atrair as pessoas. Nesse sentido, as 

áreas centrais são caracterizadas como impulsionadoras do desenvolvimento urbano e os bairros 

que as circundam são tidos como objetos de análise, pois 

é a partir de um certo momento da história que as cidades passam a se organizar em 

função do mercado, gerando um tipo de estrutura urbana que não só opera uma 

reorganização do seu espaço interno, mas também redefine todo o espaço circundante, 

atraindo para a cidade grandes populações. (ROLNIK, 1988/1995, p. 30). 

Dessa forma, a análise do âmbito histórico se faz necessária, pois, partindo de uma 

leitura morfológica, haverá a compreensão das práticas dos habitantes no espaço construído e 

de todos os fatores que influenciam o desenvolvimento da malha urbana. Como afirmou Rolnik, 

“o próprio espaço urbano se encarrega de contar parte de sua história” (1988/1995, p.9). Assim, 

por meio da arquitetura e do traçado e parcelamento do solo, as cidades são marcadas e 

permanecem ao longo dos tempos. De semelhante modo, o urbanista Vincent del Rio, em seu 
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livro “Introdução ao desenho urbano”, oferece um relevante aparato teórico aos estudos 

supracitados. Segundo o autor, a morfologia urbana “estuda, portanto, o tecido urbano e seus 

elementos construídos formadores através de sua evolução, transformações, inter-relações e dos 

processos sociais que os geraram” (DEL RIO, 1955/1990, p.71).  

Já o segundo eixo é embasado no influente urbanista francês Philippe Panerai, autor do 

célebre livro “Análise urbana”. Para ele, o diagnóstico tipológico deve ser feito observando-se 

as edificações a partir dos seus elementos arquitetônicos. Nesse sentido, o tipo só pode ser 

caracterizado dentro de um tecido construído, que por sua vez se apresenta em um conjunto 

estrutural urbano numa dada dimensão histórica.  Ao invés de considerar objetos isolados, a 

tipologia os apresenta como um conjunto. Isto é, “não só os edifícios, mas os muros, as ruas, os 

jardins, (...) a fim de classificá-los em relação à forma urbana.” (AYMONINO, 1965, apud 

PANERAI, 1999/2014, p. 123). A análise não se dá, apenas, com o superficial da construção, 

mas com todas as raízes históricas e fenômenos urbanos que ancoram as cidades. 

A tipologia conduz a uma compreensão da arquitetura inserida em um tecido. Os tipos 

edificados são duplamente determinados, por uma cultura e por uma localização, mas 

tal determinação não tem nada de determinista: num dado lugar e para uma dada 

época, várias soluções são possíveis e os traços das ocupações anteriores continuam 

a marcar a forma urbana. (PANERAI, 1999/2014, p. 135) 

Por fim, o eixo relacionado à paisagem urbana, fundamentado pelo urbanista britânico 

Gordon Cullen, autor de inúmeras obras literárias e grande motivador do movimento 

“Townscape”, faz referência às inúmeras percepções e sensações que o ambiente urbano 

provoca nos indivíduos. Desse modo, Cullen utiliza de diversos conceitos para analisar a 

percepção visual do espaço em movimento a partir da visão serial, destacando os elementos 

urbanos que compõem o trajeto escolhido.  

Nesse sentido, é feita a interpretação dos quadros óticos, levando em consideração a 

subjetividade que marca o sujeito. O conceito de paisagem urbana é uma das propostas mais 

difundidas para compreender e analisar o espaço urbano. Por meio do estudo de um conjunto 

de construções é possibilitada a obtenção de uma riqueza de dados. Pois, “assim como a reunião 

de pessoas cria um excedente de atrações para toda a coletividade, também um conjunto de 

edifícios adquire um poder de atração visual a que dificilmente poderá almejar um edifício 

isolado. ” (CULLEN, 1961/2008, p. 9). 
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3 METODOLOGIA 

Como base para apoiar as teses, a pesquisa em questão gera dados e discussões a partir 

de um estudo de caso sobre o bairro Bom Jardim, Mossoró-RN, tendo um caráter exploratório. 

O propósito de um estudo de caso é reunir informações detalhadas e sistemáticas sobre um 

fenômeno (PATTON, 2002). Nessa perspectiva, tal metodologia foi executada na forma de um 

diagnóstico urbano. 

A pesquisa caracterizou-se por uma análise quali-quantitativa, visto que foram coletados 

tanto dados de abrangência socioeconômica, tais como número de habitantes, relação 

homens/mulheres, entre outros; quanto dados interpretativos, gerados a partir do diagnóstico 

urbano para a obtenção de um parâmetro geral do bairro. Além disso, informações como: 

infraestrutura, traçado e parcelamento da malha urbana, análise do retrospecto histórico do 

bairro e sua linha de desenvolvimento territorial, foram levados em consideração. Com essa 

configuração de estudo, é possível chegar na relação urbe e sociedade, descrita por Rolnik, na 

qual “o espaço urbano está além do conjunto físico. A sociedade como um todo é urbana.” 

(1988/1995, p. 12). 

A partir disso, foram manualmente confeccionados mapas base, necessários para o 

prosseguimento da pesquisa, como mapa Nolli, para estudo da evolução do bairro, de uso de 

solo e de gabarito. Para estes dois últimos, fora feita uma redução na área de abrangência, em 

razão da amplitude do perímetro territorial e, consequentemente, da massificação de dados. Tais 

execuções necessitaram do auxílio do Google Maps e do Google Earth, visto que não foi feita 

visita a campo.  

Foram feitas correções e enumerações dos lotes e edificações, para a devida medição e 

classificação em tipos e famílias, por meio do agrupamento dos dados na construção de tabelas 

e exposição de imagens, definindo assim, a tipologia edilícia da área. 

“A paisagem urbana surge, na maioria das vezes, como uma sucessão de surpresas ou 

revelações súbitas.” (CULLEN, 1961/2008, p. 11). Diante disso, com os dados obtidos nas duas 

análises urbanas supracitadas e com base na teoria metodológica de Gordon Cullen, foi traçado 

um percurso que ilustrasse, por meio de imagens sucessivas, o direcionamento da configuração 
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do bairro através de noções de percepção visual, definidas pelo urbanista em questão. Dessa 

maneira, as informações levantadas passam a servir como apoio para a pesquisa bibliográfica, 

garantindo a inter-relação entre dados e teses referentes ao campo urbanístico. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Entender um bairro faz referência a interpretar várias características que fazem este ter 

peculiaridades que o diferencie de outros lugares. Para o Bom Jardim, esperava-se que fosse 

encontrada uma configuração de bairro misto nos mais variados quesitos, desde disposição dos 

tipos de edificações, como voltadas para comércio ou âmbito residencial, até a resultante de 

dados a respeito dos moradores. Dessa maneira, a principal característica de apoio foi a 

proximidade com o centro. Assim, o adensamento desses tipos de tecidos urbanos foi enfatizado 

para fins comparativos. 

A partir disso, na primeira etapa dessa análise, relativa à configuração socioeconômica 

do bairro, obtiveram-se os seguintes dados, representados em gráficos e tabelas: 

 

 

 

 

 

A partir destes, pôde-se perceber que esta localidade, assim como o país em seu todo, 

abriga um eminente número de pessoas do sexo feminino em detrimento das do sexo masculino 

e uma maior quantidade de jovens do que de idosos. Para mais, tais resultados também apontam 

características minuciosas, tais como, o índice de envelhecimento de 50,1%, que, se comparado 

à média nacional, é considerado alto, indicando que, além do bairro não ser considerado tão 

violento, também aponta que o nível de transição demográfica está evoluindo, sendo preciso, 

por ventura, medidas futuras para atender a um novo contexto social. 

Número de 

habitantes 

10844 

Índice de 

envelhecimento 

50,1% 

Gráfico 2 - Bom Jardim - 

Faixa Etária 

Fonte: Censo 2010 

Gráfico 1 - Bom Jardim - 

Homens/Mulheres 

Fonte: Censo 2010 

Tabela 1  
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Já para a caracterização territorial do bairro, aspecto primordial para o parâmetro 

morfológico deste, foi observado, com o apoio de enciclopédias e estudos especializados, como 

sucederam seus respectivos crescimento e encaminhamento urbanos. Nessa perspectiva, notou-

se que a mecanização salineira e a industrialização da cidade de Mossoró, como um todo, foram 

fatores determinantes, haja vista o alto índice de desemprego existente na época. O surgimento 

de indústrias fomentou grandemente a migração das pessoas, que estavam em busca de 

oportunidades para esta área. Isto implicou, porém, na instalação de uma crise coletiva, 

consequência da desorganização social inserida repentinamente. Perante o exposto, o Poder 

Público constatou a imprescindibilidade da construção de edificações que abrigassem esses 

indivíduos, iniciando, assim, a instauração urbana no local. Nesta etapa, o crescimento urbano 

ocorreu de maneira bastante acelerada, sendo insuficiente na organização física da região. Isto 

derivou grandes carências econômica e infraestrutural no bairro e, isto posto, forte concentração 

de população de baixa renda. 

Tal padrão de adensamento também é encontrado em setores periféricos próximos a 

centros urbanos de várias cidades do nordeste brasileiro, como por exemplo: Crato-CE, 

Caruaru-PE e Feira de Santana-BA. Contudo, em razão do país abranger dimensões 

continentais, a realidade permuta entre as regiões, sem seguir um padrão fixo. Num contexto 

global, então, a discrepância só aumenta, mesmo as características, em vezes, se repetindo. 

Outro fator crucial para o encaminhamento do bairro foi a linha ferroviária de Mossoró. 

Esta, além de ser considerada a “coluna vertebral” da cidade na época, foi fundamental por ser 

o principal meio de circulação de mercadorias da cidade. Atraía, dessa forma, muitos 

comerciantes para a área e, consequentemente, expansão territorial em torno da ferrovia. Todo 

este estudo e desenvolvimento pode ser observado nos seguintes mapas e imagens: 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Mapa Nolli – Bairro Bom Jardim (2017) Figura 1 - Mapa Nolli – Bairro Bom Jardim (1917) 

Fonte: Arquivo Pessoal Fonte: Arquivo Pessoal 
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Em seguida, a análise focou na caracterização urbanística do bairro, na qual iniciou-se 

pelas classificações de zoneamento. A partir do Plano Diretor de Organização do Espaço 

Urbano de Mossoró, pela Lei 07 - 24/12/1973, foi observado que o Bom Jardim está 

especificado na Zona Urbana do Município de Mossoró, sendo sub classificado como Zona 

Residencial 1 (ZR1) e Zona Comercial Secundária (ZCS), esta última pelo fato de ser 

complementar ao bairro comercial central (ZCP).  

Por conseguinte, foram analisados a infraestrutura, traçado e parcelamento da 

localidade. Assim, com base nos estudos realizados, constatou-se que o bairro conta com rede 

de água, de luz e de esgoto; vias pavimentadas e avenidas asfaltadas; serviço de transporte 

coletivo; quadras geométricas e lotes irregulares. Nesta pesquisa também foram evidenciadas 

as principais vias, sendo estas a Avenida Alberto Maranhão e a Avenida Rio Branco, 

primordiais na conexão bairro-cidade; e os pontos de cristalização do bairro – elementos que 

permaneceram na história ao longo do tempo – sendo estes o Ginásio Poliesportivo Eng. Pedro 

Ciarlini Neto, o Mercado Público Bom Jardim e a Caixa D’água da Companhia de Águas e 

Esgotos do Rio Grande do Norte - CAERN. 

Para caracterização urbanística, por fim, foram feitos estudos e confecções de mapas de 

uso de solo e gabarito. Contudo, pela grande dimensão territorial, foi dado enfoque em uma 

área específica do bairro, adjacente ao centro, como mostrado em sequência: 

Figura 3 - Planta da cidade de Mossoró (1917) Figura 4 - Planta da cidade de Mossoró (1966) 

Fonte: Arq. Karisa Lorena C. B. Pinheiro Fonte: Arq. Karisa Lorena C. B. Pinheiro 
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Dessarte, fundamentado na elaboração desses mapas, viabilizou-se destacar, sobretudo, 

que, mesmo sendo um bairro majoritariamente residencial e horizontal, o Bom Jardim continua 

a agregar forte desenvolvimento na potencialização do mercado, incorporando-se de inúmeros 

atrativos econômicos. Um exemplo deles é o Mercado do Vuco Vuco, visto como comércio de 

alta notoriedade na região, principalmente por estar localizado em uma via influente já 

mencionada, a Avenida Rio Branco. 

Em relação às análises tipológicas, diante das enumerações, correções e classificações 

dos lotes e das edificações da área de abrangência, foi possível observar e ratificar que a 

localidade detém sua grande maioria de lotes geométricos com disposição irregular e uma 

diversidade urbana bem característica, ao possuir construções com alta variedade em elementos 

de fachada, de cobertura e disposições de entrada. 

Como destaque, pode-se apontar edificações de uso residencial, com um pavimento e 

sem recuo lateral. Nessa perspectiva, é possível notar a configuração de adensamento acelerado 

supracitada. Ademais, o fato de ter somente um pavimento deve-se ao fato das condições 

financeiras e do tempo curto que o governo tinha para manejar a situação. Por fim, a 

característica de não conter recuos revela muito da falta de planejamento urbano e leis que 

controlassem o crescimento e fizessem este organizado. Contudo, com o passar do tempo, é 

possível ver ainda poucas melhoras com tal planejamento. Tais tabelas evidenciam as 

equivalências e as hierarquias que estruturam a forma urbana na área: 

 

Fonte: Arquivo Pessoal Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 5 - Mapa de Uso do Solo no Bairro 

Bom Jardim 
Figura 6 - Mapa de Gabarito no Bairro 

Bom Jardim 
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Já no que se refere à paisagem urbana, perante a teoria metodológica de Gordon Cullen 

e ao traçado feito por meio de imagens sequenciais, obteve-se um percurso que ilustrou a 

configuração sensorial do bairro.  

 

 

 

 

 

 

Quando delimitado o traçado, fora norteado de forma proposital um trecho que cruza o 

bairro partindo de um ponto de característica residencial, no caso em questão um logradouro 

sem saída, até as proximidades do bairro Centro. Nesse sentido, esperava-se encontrar uma 

divergência gradual como em uso de solo, escala, movimento de pessoas e publicidade. 

Sendo assim, as hipóteses foram afirmadas com a visão sequencial baseada nas noções 

de ótica, local e conteúdo – que envolvem sobretudo padrões determinados da paisagem, forma 

e disposição da massa edificada e efeitos emocionais produzidos pelo meio ambiente – pois 

interpretou-se visualmente que o Bom Jardim não é um bairro uniforme, e sim um bairro de 

contrastes, marcado pelas características peculiares de sua história em seu tecido urbano. 

Por fim, o fato de as configurações especuladas serem asseguradas não garante que 

qualquer diagnóstico aponte as mesmas assertivas. Contudo, toda análise urbana é uma 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Tabela 2 - Classificação dos Lotes no Bom Jardim Tabela 3 - Famílias de Edificações (Residenciais) no 

Bom Jardim 

Fonte: Arquivo Pessoal 

Figura 7 - Trajeto no Bairro 

Bom Jardim 
Figura 8 - Quadro 22 do Trajeto no Bairro 

Bom Jardim 
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contribuição ímpar para a evolução do planejamento inteligente, que vislumbre e compreenda 

todas as camadas sociais e setorize da melhor forma possível, livre de desigualdades. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio de um vasto aparato teórico e metodológico, a análise do bairro Bom Jardim 

revelou-se bastante eficaz para o entendimento de uma respectiva dinâmica urbana. Pôde-se 

inferir, por meio desta, que o desenvolvimento de uma determinada área próxima ao centro 

urbano se deu em concomitância a uma lógica de mercado. Com aporte da linha férrea, o bairro 

viu seu crescimento pela preponderante troca de mercadorias que se iniciava. Trabalhadores, 

impulsionados pela proposta de emprego e moradia, migraram e, a partir disso, transformações 

nas tipologias foram observadas. Os edifícios, em suma, caracterizaram-se por serem mistos 

em uso, denotando um fator de perda de singularidade na malha urbana.  

Portanto, por meio dos resultados obtidos, constatou-se que o bairro, embora 

inicialmente residencial, ao se encontrar em meio a um fluxo de comércio, se modificou 

estruturalmente. Entretanto, diferentes resoluções podem ser inferidas aos distintos locais que 

tal estudo possa ser realizado. Nesse sentido, mesmo com condições externas similares, as 

características expressas podem variar, partindo de um outro contexto.  

Em suma, atestou-se a singularidade de cada tipo de análise urbana, entendendo que 

uma cidade não é, pois, somente, um emaranhado de edificações, mas sim o resultado de toda 

a subjetividade humana reproduzida a partir de anseios. Estes podem variar de acordo com 

nichos específicos: desde a abrangência da máquina motora que rege o comércio até a 

simplicidade de unidades familiares, que tentam deixar o seu legado no cotidiano através de 

pequenas ações.  “As cidades são um imenso laboratório de tentativa e erro, fracasso e sucesso, 

em termos de construção e desenho urbano. É nesse laboratório que o planejamento urbano 

deveria aprender, elaborar e testar suas teorias.” (JACOBS, 1961/2011, p. 15). 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

Este artigo apresenta um panorama dos tipos de habitações multifamiliares mais comuns no 

Brasil e tem por objetivo coletar e expor parâmetros quantitativos de comparação entre estas 

tipologias, contemplando diferentes atributos relacionados às necessidades dos usuários.  Este 

estudo se justifica na medida em que diferentes formas de moradia ganharam espaço no 

mercado, trazendo consigo a necessidade de entendimento de suas características pelos 

profissionais da área. As modalidades destas edificações multifamiliares mais usuais no Brasil 

abordadas neste trabalho são os apartamentos, lofts, flats e quitinetes, onde possuem 

semelhanças e diferenças entre si ressaltadas a partir dos critérios de área útil média, 

quantidade de ambientes, quantidade de dormitórios, quantidade de banheiros, números de 

pavimentos da unidade e altura do pé-direito. No final do trabalho, foi realizado um exercício 

de elaboração de planta baixa para cada tipo de habitação estudada, enfatizando suas 

características marcantes.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Habitação Multifamiliar. Apartamento. Loft. Flat. Quitinete. 

ABSTRACT 

This paper presents an overview of the most common types of multifamily housing in Brazil 

and aims to collect and expose quantitative parameters of comparison between these 

typologies, covering different attributes related to users' needs. This study is justified as 

different forms of housing gained space in the market, bringing with it the need for 

understanding of its characteristics by professionals in the area. The modalities of these most 

common multifamily buildings in Brazil addressed in this paper are the apartments, lofts, flats 

and kitchenettes, where they have similarities and differences highlighted by the criteria of 

average useful area, number of rooms, number of bedrooms, number of bathrooms. , unit floor 

numbers and ceiling height. At the end of the work, a floor plan exercise was performed for 

each type of housing studied, emphasizing its remarkable characteristics. 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, as composições familiares sofreram mudanças, favorecendo o 

surgimento de diferentes meios habitacionais, com intuito de atender diferentes perfis de 

moradores. Essas mudanças nas composições das famílias foram ocasionadas principalmente 

por reduções, resultantes do decréscimo da taxa de natalidade, do tamanho das famílias, da 

desagregação do casamento, dentre outros fatores que influenciam na estrutura familiar.    

Nas grandes cidades, principalmente, as mudanças nas composições familiares 

resultam em novos modos de vida e arranjos do espaço doméstico. Isto é percebido 

principalmente quando se observam os diferentes tipos de edificações residenciais 

multifamiliares, ou seja, edificações geralmente compostas por mais de um pavimento que 

contêm unidades residenciais independentes. Esses tipos de habitações multifamiliares, 

genericamente chamadas de apartamentos, podem receber nomeações específicas em função 

da área, espaços e serviços que os compõem.  

Esta diversidade de tipos de edificações residenciais multifamiliares é encontrada 

sobretudo em grandes capitais, onde as propriedades apresentam grande valorização, 

estimulando a edificação de várias unidades residenciais no mesmo terreno. A localização na 

cidade, a proximidade a pontos de interesse e a disponibilidade de serviços e comodidades da 

região também influenciam na atração de determinado perfil familiar e consequentemente no 

tipo de habitação a ser edificada. 

Quanto a suas denominações, os tipos de habitação multifamiliar variam de país para 

país, principalmente em função do número de pisos, número de quartos, sua posição na 

edificação e serviços que dispõem. No Brasil, é comum o emprego de termos com origem 

estrangeira, como acontece por exemplo com duplex, flat, kitchenette, loft e studio.  

Como uma introdução ao tema, este trabalho se propõe a apresentar um panorama dos 

tipos mais comuns de habitação multifamiliar presentes no Brasil e suas características 

espaciais. Com o objetivo principal de compreender as diferenças arquitetônicas entre esses 

tipos de habitação, o trabalho se baseia em uma pesquisa bibliográfica e, ao final, apresenta 

uma sistematização das informações levantadas sob a forma de um quadro comparativo e 

ilustrada a partir de plantas dos diferentes tipos de unidades habitacionais estudadas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Habitação é todo ambiente que possa abrigar uma pessoa ou um grupo de pessoas, seja 

por laços familiares, sociais ou de trabalho, geralmente materializada como uma casa ou um 

apartamento. Para Pedro (2002), a qualidade da habitação tem reflexos diretos na vida 

presente e futura de seus moradores. 

 

A habitação influencia sobre múltiplos aspectos o dia a dia dos moradores, 
marcando profundamente a sua qualidade de vida, e as suas expectativas e 

possibilidades de desenvolvimento futuro. A qualidade habitacional, com expressão 

direta na satisfação dos usuários, constitui assim um importante objetivo de todos 

os intervenientes no processo de concepção, financiamento, construção, 

fiscalização, utilização e gestão de empreendimentos habitacionais (PEDRO, 2002, 

p. 20). 

 

De acordo com Cabrita (1995), a caracterização de uma habitação é definida pela 

demarcação edificada de um espaço projetado para atender as necessidades do morador, tendo 

como principal finalidade a segurança e a privacidade. 

Para Machado et al. (1986), a associação do bem-estar e relevância da qualidade de 

vida circundam conceitos e atendimento a demandas, culturais, sociais, ambientais, 

psicológicas e temporais que ultrapassam a qualidade técnica dos meios habitacionais. 

Entretanto, como tentativa de atendimento às expectativas de espaço dos futuros moradores, 

as habitações devem ser projetadas com base em requisitos técnicos. 

Nos planos diretores e códigos de obras, os municípios devem estabelecer parâmetros 

mínimos urbanísticos e construtivos a serem respeitados pelas edificações como recuos, taxas 

de ocupação, áreas mínimas de ambientes e para esquadrias. Com um argumento mais amplo, 

tratando do desempenho de edificações habitacionais, a NBR 15575 (ABNT, 2013), identifica 

sete requisitos do usuário para que uma edificação seja considerada habitável: estanqueidade 

da água; desempenho térmico; desempenho acústico; desempenho lumínico; saúde, higiene e 

qualidade do ar; funcionalidade e acessibilidade e conforto tátil e antropodinâmico.   

Quanto a suas tipologias, as formas habitacionais são divididas em duas categorias: 

habitação unifamiliar e habitação multifamiliar.  
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2.1 Habitação Unifamiliar  

   Designa-se habitação unifamiliar um ambiente projetado com o intuito de atender 

uma única família. São encontradas normalmente em locais mais distantes do núcleo urbano 

das grandes cidades e nas demais cidades, em geral, é o tipo mais comum de habitação. Existe 

uma grande possibilidade de variação de projeto para residências unifamiliares a gosto e 

condições financeiras do proprietário, mas na maioria das vezes, estas edificações são térreas 

ou com dois pavimentos: térreo e superior.  

2.2 Habitação Multifamiliar  

Denomina-se habitação multifamiliar as edificações que abrangem a moradia de 

diversas famílias. Estas edificações são projetadas de modo a organizar unidades 

habitacionais em conjuntos verticais ou horizontais. Atualmente a habitação multifamiliar é 

uma solução comum em locais com melhor infraestrutura urbana e onde ocorreu valorização 

das propriedades. Essas edificações são caracterizadas pela existência de dois tipos de 

espaços: 

a) Áreas privadas, que correspondem às unidades habitacionais. 

b) Áreas comuns, que correspondem aos espaços compartilhados por todos os moradores, 

variando de acordo com o porte da edificação, mas geralmente compostas por espaços 

para esporte e lazer, circulação e serviços. 

De acordo com Brandão (2001), o conceito habitual de projetos habitacionais 

multifamiliares se constitui principalmente pela qualidade do programa de necessidades. 

Geralmente o projeto é realizado para uma família padrão, que possa englobar componentes 

de flexibilidade, permitindo uma adaptação às modificações independentes de cada meio 

familiar. Dentre as principais tipologias de habitações multifamiliares, as que mais conhecidas 

no Brasil são os apartamentos, lofts, flats e quitinetes. 

2.2.1 Apartamento 

   Segundo Villa (2002), a chegada da categoria apartamento ao Brasil remete à 

primeira década do século XX, uma época em que os principais municípios brasileiros 

sofreram remodelações urbanísticas. 
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O apartamento destaca-se como uma unidade habitacional efetiva em conjuntos 

habitacionais de edificações multifamiliares. Sua dimensão varia para suprir as necessidades 

dos moradores, podendo ser encontrados, na maioria das vezes, com unidades de um a quatro 

dormitórios. De acordo com Brandão (2006), esta tipologia no Brasil, realça-se pelo valor que 

é atribuído aos dormitórios. Faz-se comum a formação de áreas distintas entre os ambientes, 

normalmente destacando a suíte principal. Habitualmente, se houver mais de dois dormitórios 

é normal encontrar tamanhos variados, um quarto maior para casal e dois menores com áreas 

semelhantes. 

Nos condomínios de apartamentos são cobradas taxas de administração para suprir as 

despesas dos funcionários, manutenção em geral.   

2.2.2 Lofts 

Segundo Portes (2003), o termo loft é atribuído a uma modalidade habitacional que 

teve origem da reciclagem de galpões industriais em Nova York. Esta tipologia ganhou 

destaque no final da década de sessenta e início dos anos setenta, principalmente nos bairros 

Soho e Tribeca, localizados em áreas industriais. Diversas fábricas foram fechadas e 

submetidas a venda em consequência à quebra da bolsa de valores. Estes espaços inicialmente 

foram procurados por artistas, sustentando a ideia de liberdade que esta tipologia trazia.  

Em algumas cidades, como Nova York, Londres e Paris, o loft faz parte de um 

movimento que busca o reconhecimento da herança arquitetônica destas cidades e o 
valor de sua preservação, onde os profissionais não optaram por demolir as antigas 

construções para construir empreendimentos novos, mas optaram por preservá-las 

e reciclá-las, transformando-as em lofts (PORTES, 2003, p. 141). 

 

 Estas edificações apresentam pé-direito (distância entre o piso e o teto) muito alto, a 

partir de 3,20 metros de altura. Esta modalidade possui características primordiais, como a 

inexistência de compartimentação entre seus ambientes e quartos localizados em mezaninos. 

 

No Brasil, na década passada, depois que o mercado de Flats se consolidou na 

ocupação, a leva de jovens executivos a morar sozinhos incentivou novos segmentos 

imobiliários no país, os lofts. O primeiro a ser construído foi na cidade de São 
Paulo – SP, mas não acompanhou a verdadeira origem, como aconteceu no 

exterior, ou seja, ele foi construído e não reformado (PORTES, 2003, p. 141). 
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Ou seja, no Brasil, muitas vezes o termo loft é utilizado para designar um apartamento 

amplo, com ambientes integrados, sem divisórias e não pelo fato de ser uma residência em 

uma antiga edificação revitalizada.  

2.2.3 Flat 

   Saab (2001) decompõe os flats como uma tipologia habitacional composta por sala, 

dormitório, banheiro e cozinha americana, e em geral, dispõem-se de serviços hoteleiros. 

Ainda de acordo com o autor, mesmo na Europa já havendo uma conceituação próxima ao de 

flat, a concepção de flat que temos atualmente manifestou-se entre as décadas de setenta e 

oitenta em São Paulo, devido a um período de crise passado pelas construtoras, fazendo então 

a necessidade de um novo produto. 

A maioria dos flats conta com serviços administrados pelo próprio empreendimento, 

como segurança e portaria, garagem com manobrista, manutenção emergencial e preventiva 

das áreas comuns, lavagem e troca de roupa de cama e banho, café da manhã, bar e 

restaurante, piscina e academia. 

Saab (2001) cita que os flats possuem semelhanças aos hotéis, distinguindo apenas na 

quantidade de investidores. Enquanto há diversos proprietários na modalidade flat, os hotéis, 

genericamente, possuem três. No entanto, ambos disponibilizam serviços de quarto, área de 

lazer, recepção, dentre outros. Os fatores de conduta do cliente que demandam a escolha da 

hospedagem em flats são principalmente a localização e preço. 

2.2.4 Quitinete  

   Sua denominação originou-se de uma derivação do termo inglês kitchenette, que 

significa cozinha pequena e reflete um pouco de sua ideia arquitetônica: um cômodo que 

serve de quarto e sala ao mesmo tempo, banheiro separado e uma cozinha de tamanho 

reduzido, geralmente separada apenas por um balcão.  

Silva (2010) descreve que o surgimento desta modalidade habitacional ocorreu por 

volta da década de 1940 e conceitua que as quitinetes são espaços multifuncionais com áreas 

que variam entre 25m² a 40m², com um ou dois dormitórios, destinados originalmente aos 

solteiros e jovens casais, mas logo apropriadas por famílias remediadas (p.194). Em relação 

ao surgimento das quitinetes Silva (2010) afirma: 
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[...] a tipologia surgiu nos Estados Unidos a partir da adaptação dos hotéis à 

função residencial e apareceu como uma inovação interessante aos arquitetos 

modernos europeus por oferecerem os serviços de um grande hotel – áreas de 

convívio e lazer, restaurantes, lavanderias e outros serviços coletivos – e deram 

início a uma “ fase de miniaturização dos equipamentos domésticos, em especial a 

cozinha, que, quando não simplesmente desapareceu, foi reduzida ás dimensões da 

agora generalizada “kitchenette” origem da denominação desse tipo de 

apartamento. (SILVA, 2010, p. 195). 

 

   Procuradas em grande maioria por pessoas que desejam morar sozinhas, esta 

tipologia encontrou espaço no mercado imobiliário, sendo assim, hoje podemos encontrá-las 

em diversos formatos de arquiteturas. Por serem unidades pequenas, elas possuem o menor 

custo em relação as antes citadas e muitas vezes são destinadas ao aluguel. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho caracteriza-se, quanto aos seus procedimentos, 

como uma pesquisa bibliográfica, e quanto à natureza de sua abordagem, como uma pesquisa 

quali-quantitativa. Foi desenvolvida em cinco etapas, conforme esquema abaixo: 

 

Figura 1 - Organograma de etapas do projeto  

 

 

 

 

 

 

Fonte: Produção própria. 

 

Tendo como objetivo compreender as diferenças arquitetônicas entre os tipos de 

habitação multifamiliar mais comuns no Brasil, o trabalho se baseia em fontes secundárias 

obtidas a partir de revisão bibliográfica. Para que se obtivesse uma visão mais ampla sobre o 

tema, foram pesquisadas informações em artigos, sites de arquitetura e dissertações. 

Com isso, conheceu-se um pouco da história das habitações multifamiliares, suas 

denominações, chegando-se às quatro categorias estudadas no trabalho: apartamento, flat, loft 

Estudo da 
Bibliografia  

Definição dos 
tipos de 

habitação 
abordados no 

trabalho 

Definição dos 
parâmentros 

de análise  
Comparação 
entre os tipos 
de habitação 

Sistematização 
de dados e 

produção de 
plantas das 
habitações 
estudadas 
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e quitinete. Seus conceitos e características básicas foram apresentadas no referencial teórico 

do trabalho. 

As fontes consultadas também forneceram dados quantitativos e qualitativos sobre as 

diferentes habitações para que se pudesse caracterizá-las e diferenciá-las por meio de 

parâmetros. Após definição dos tipos de habitações estudadas, foram definidos como 

parâmetros comparativos os seguintes itens: 

a) Área útil média – considerada o espaço privativo, o interior do imóvel em que você 

vive (ou vai viver), é obtida com o somatório de cada área dos ambientes internos; 

b) Quantidade de ambientes – número de espaços da unidade habitacional separados por 

vedações; 

c) Quantidade de dormitórios – número de dormitórios da unidade habitacional; 

d) Quantidade de banheiros – número de banheiros da unidade habitacional; 

e) Número de pavimentos – quantidade de pavimentos da unidade habitacional; 

f) Altura do pé-direito – distância do chão até o teto da unidade habitacional. 

Os parâmetros refletem informações médias encontradas nas bibliografias, uma vez 

que alguns deles podem ter uma ampla variação. Ao final, com base nesses parâmetros o 

trabalho apresenta uma análise e sistematização das informações referentes aos tipos de 

habitação estudados e algumas considerações complementares. Além disso, foram 

desenvolvidas plantas baixas que ilustram as principais características das tipologias de 

habitações estudadas. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A partir da bibliografia estudada e dos paramentos definidos, foi realizada uma 

comparação de cunho quantitativo levando em conta a área útil, número de ambientes, 

quantidade de dormitórios, quantidade de banheiros, número de pavimentos da unidade e 

altura do pé-direito. As fontes consultadas para os parâmetros obtidos estão disponíveis na 

última linha do quadro. 
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Quadro 1 - Apresentação das características encontradas para cada tipologia de unidade habitacional.  

 
PARÂMETROS 

TIPOS DE HABITAÇÃO 

Apartamento Loft Flat Quitinete 

Área útil média   Pequenos: 
38,60m² 
Médios: 56,18m² 
Grandes: acima de 
73,95m² 

*A partir de 50,00m²  
 
**185,00m² 

23,00m² - 50,00m² 16 m² 

Quantidade de 
ambientes 

4 - 8 1 2 – 3 1 - 3 

Quantidade de 
dormitórios 

2 – 3 1 – 2 1 1 

Quantidade de 
banheiros 

2 – 4 1 – 2 1 1 

Número de 
pavimentos da 
unidade 

1 
 

2 – 3 para casos 
especiais 
(apartamentos em 
coberturas de 
edifícios) 

1 – 2 
 

Quando dispõem de 
dois pavimentos, 
geralmente no 
pavimento superior 
encontra-se o 
dormitório, sob a 
forma de mezanino 

1 1 

Altura do 
pé-direito 

2,50m - 3,00m *4,00m 
**3,20m - 6,00m 
quando contém pé-
direito duplo  

3,00m 2,30m – 3,00m 

Fontes 
consultadas 

(GALVÃO, 2007) * (AKRÓPOLIS, 2003) 

**Referente aos 
lofts originais de 

Nova York (ZUKIN, 
1982). 

(LOPES, GIMENEZ, 
2001) 

(GALVÃO, 2007) 

Fonte: Produção própria.                                                 

                                                                                                 Figura 2. Modelo de apartamento.  

O apartamento (Figura 2) tem como 

característica sua maior quantidade de 

ambientes, quando comparado às demais 

habitações estudadas. Por sua dinâmica e 

organização do espaço arquitetônico, tendo 

maior dimensão, é mais procurado por famílias 

médias/grandes já formadas. 

  Fonte: Produção própria. 
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Figura 3. Modelo loft  

Os lofts (figura 3) surgiram em Nova 

York, atribuindo o uso de galpões de fabricas 

abandonados e frigoríficos como uso 

residencial, adquirido primeiramente por 

artistas, por ser uma opção mais barata e 

também por visarem no local um ambiente 

propício para seu trabalho, usando-o 

inclusive como ateliê, têm pé-direito muito 

elevado, alguns com pé-direito duplo de 6m. 

No Brasil não é comum se encontrar esse tipo   Fonte: Produção própria.                                  

de habitação, porém, já podemos perceber as influencias deste design arquitetônico chegando 

aos apartamentos, com apartamentos dispondo de poucas divisões, dormitórios em mezanino, 

com vãos mais amplos, o que são características primordiais dos lofts.                                       

Figura 4. Modelo de flat.        

Conforme os dados levantados no 

quadro comparativo, os flats e quitinetes 

possuem várias características em comum, 

como a quantidade de ambientes, quantidade 

de banheiros e número de pavimentos da 

unidade, porém, essas habitações são 

destinadas a públicos diferentes. O flat 

(figura 4) além de possuir unidades 

habitacionais, pode  dispor  de  escritório ou    

mesmo unidades comerciais. O valor do  

imóvel é  mais  elevado. O  empreendimento    Fonte: Produção própria. 

agrega serviços, que é um diferencial deste tipo de habitação, mais procurada por jovens 

empresários ou pequenas famílias com boas condições financeiras.  
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             Figura 5. Modelo quitinete.  

         A Quitinete (figura 5), por sua vez, 

abrange mais o público jovem, estudantes              

/universitários, jovens casais que estão 

buscando sua independência em um custo 

mais baixo, tem uma composição de espaço 

menor, mais compacto, onde prevalece a 

praticidade do morador. Comparando-se os 

dois tipos de habitação por meio dos 

parâmetros levantados, pode-se concluir que    

suas maiores diferenças estão no desenvolver    Fonte: Produção própria. 

de suas estruturas.                                                          

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Uma pesquisa realizada por meio de revisão bibliográfica permite o agrupamento de 

informações já levantadas por diversos autores e uma comparação dentro de um tema pré-

estabelecido. O desenvolvimento deste trabalho nos permitiu o contato com este tipo de 

pesquisa, essencial em qualquer trabalho científico. 

O tema abordado nos ajudou a compreender o que é uma habitação multifamiliar e 

quais as diferenças entre as tipologias existentes. Entendemos, contudo, que os parâmetros 

levantados nesta pesquisa não representam em totalidade a realidade das habitações no Brasil, 

pois aspectos regionais podem influenciar significativamente em como as habitações 

multifamiliares se constituem e são utilizadas. 

Este trabalho poderá ser usado para basear outras pesquisas voltadas para habitações 

multifamiliares, incluindo novas referências ou ampliando os parâmetros adotados para 

caracterizar as habitações estudadas. 

No âmbito do curso técnico em edificações do IFRN especificamente, as informações 

contidas neste artigo poderão ser utilizadas como referência para desenvolvimento de projetos 
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arquitetônicos para quitinetes, uma vez que a área deste tipo de habitação é equivalente ao que 

um técnico em edificações pode se responsabilizar segundo legislação vigente. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

 

CIDADES ACESSÍVEIS: UM ESTUDO DAS CONDIÇÕES DE 

ACESSIBILIDADE DA ÁREA CENTRAL DA CIDADE DE RUY 

BARBOSA/RN 

 

RESUMO 
 

Tendo em vista que as calçadas são elementos fundamentais para que haja a plena circulação 

dos cidadãos pelas cidades, este projeto busca a análise das calçadas da área central do 

munícipio de Ruy Barbosa-RN, com base nas normas brasileiras de acessibilidade. A 

metodologia do projeto consistiu, inicialmente, no estudo das normas de acessibilidade e da 

bibliografia recorrente, a fim de identificar parâmetros básicos para a avaliação das calçadas. A 

partir disso, houve a delimitação da área de estudo - que consiste na região central do município, 

onde estão locados os principais prédios públicos e coletivos da cidade - e a análise das calçadas. 

Com os resultados obtidos, pode-se constatar a presença de diversas barreiras urbanísticas. 

Dentre elas, destaca-se a falta de continuidade entre as calçadas causada pelos desníveis, a 

inexistência de rebaixamentos acessíveis e a locação inadequada do mobiliário urbano e da 

arborização. Apesar de tratarmos de uma área de amplo convívio coletivo, nota-se um 

desconhecimento por parte da população quanto a aplicação dos itens instituídos pelas normas 

de acessibilidade, o que acaba por conferir um caráter não-acessível ao espaço estudado, 

comprometendo a circulação de pessoas com deficiência e dificuldade de locomoção. 

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Espaço público. Calçadas. Ruy Barbosa. 

 
ABSTRACT 

 

Considering that sidewalks are key elements for the full circulation of citizens in cities, this 

project seeks the analysis of the sidewalks of the central area of the city of Ruy Barbosa-RN, 

based on the brazilian standards of accessibility. The project methodology consisted, initially, 

on the study of the accessibility standards and of the current bibliography, in order to identify 

basic parameters for the assessment of sidewalks. As a result, there was the delimitation of the 

study area – which consists of the central region of the city, where the main public buildings in 

the city are located -, and the analysis of the sidewalks. With the results obtained, one can verify 

the presence of several urbanistic barriers, which impart a non-accessible character to the space 

studied. Although we are dealing with an area of broad collective living, there is a lack of 

knowledge on the part of the population regarding the application of the items instituted by 

accessibility norms, which ultimately confers a non-accessible character to the studied space, 

compromising the circulation of people. with disability and difficulty walking. 

KEYWORDS: Accessibility. Public Space. Sidewalks. Ruy Barbosa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho integra os estudos realizados no projeto de pesquisa “Cidades acessíveis: 

um estudo das condições de acessibilidade nas áreas centrais das cidades da região de São Paulo 

do Potengi/RN” desenvolvido no Campus IFRN-SPP e apresenta os resultados obtidos para a 

cidade de Ruy Barbosa. 

De acordo com NBR 9050 (ABNT, 2015), pode-se entender acessibilidade como uma 

condição essencial aos espaços públicos e coletivos, que se estabelece a fim de que pessoas 

com deficiência ou mobilidade reduzida possam utilizá-los com segurança. Tendo em vista o 

crescimento urbano acelerado das cidades, se faz necessária uma infraestrutura que atenda 

parâmetros de acessibilidade, como estabelecido pelas normas atuais, para que a população 

tenha condição de desempenhar suas atividades no espaço urbano. Sendo assim, as calçadas, 

que são elementos substanciais dos ambientes urbanos, exercem um papel fundamental na 

garantia de autonomia aos cidadãos, que as utilizam para se locomover. 

Com base na legislação e nas normas de acessibilidade vigentes, este trabalho se propõe 

a realizar uma avaliação das condições de acessibilidade das calçadas da área central do 

município de Ruy Barbosa. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia Estatística (IBGE, 

2010), o município, que se localiza na região Potengi, do estado do Rio Grande do Norte, reúne 

uma população de 3.595 pessoas, com densidade demográfica de 28,58hab/km². O espaço 

delimitado para o estudo corresponde a área onde se localizam os principais prédios públicos 

da cidade, como a prefeitura, o mercado público, e a igreja matriz, que são pontos de amplo 

convívio coletivo, e costumam reunir, diariamente, grande parte da população local. 

Tem-se como principal objetivo a averiguação das condições de acessibilidade destas 

calçadas, a fim de que os resultados obtidos sirvam de base para a elaboração de um manual de 

calçadas que padronize os materiais e soluções utilizadas e estimule a conscientização em torno 

de calçadas acessíveis, incentivando um aproveitamento integral do espaço urbano. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
De acordo com a NBR 9050 (ABNT, 2015), acessibilidade é uma “possibilidade e 

condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, com segurança e autonomia, de 

espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transporte, informação e 

comunicação (...) de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na 

rural, por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida”. 

Para Gehl (2015), a dimensão humana deve ser o foco da busca por cidades vivas, 

seguras, sustentáveis e saudáveis e, segundo o autor, é necessária uma intervenção política 

unificada na cidade para que os moradores se sintam convidados a caminhar, em conexão com 

suas atividades cotidianas. A condição mais básica para que pedestres possam ocupar os 

espaços públicos é a existência de calçadas acessíveis. Além de essenciais para a circulação dos 

pedestres nas cidades, por meio das calçadas é possível usufruir do espaço urbano e acessar 

serviços e localidades. 

É comum que as cidades brasileiras se preocupem mais em acomodar os veículos nas 

vias do que acomodar os pedestres nas calçadas. (GUIMARÃES et al., 2015, p. 64). Dessa 

forma, torna-se imprescindível estudos que objetivam a melhoria das condições de calçadas, 

principalmente nas áreas que há maior fluxo de pessoas. 

Para garantir condições de acessibilidade, a NBR 9050 (ABNT, 2015), fornece 

parâmetros para diversos tipos de espaços, serviços e infraestrutura, enquanto a NBR 16537 

(ABNT, 2016) apresenta diretrizes para elaboração de projetos e instalação de sinalização tátil 

no piso. Especificamente com relação a calçadas acessíveis, pode-se agrupar o conteúdo das 

duas normas nos seguintes itens: organização das faixas das calçadas, rebaixo para acesso de 

veículos ao lote, rebaixamento para pedestres e instalação de piso tátil. 

a) Organização das faixas das calçadas. 
 

Embasando-se pelas definições da norma de acessibilidade, as calçadas são compostas 

por três faixas, sendo elas: 

1) Faixa serviço: serve para acomodar o mobiliário, os canteiros, as árvores e os postes de 

iluminação ou sinalização. (...) largura mínima de 0,70 m; 
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2) Faixa livre ou passeio: destina-se exclusivamente à circulação de pedestres, deve ser 

livre de qualquer obstáculo, ter inclinação transversal até 3%, ser contínua entre lotes e 

ter no mínimo 1,20 m de largura e 2,10 m de altura livre; 

3) Faixa de acesso: consiste no espaço de passagem da área pública para o lote. Possível 

apenas em calçadas com largura superior a 2,00m. Pode acomodar a rampa de acesso 

aos lotes lindeiros sob autorização do município para edificações já construídas. 

 
b) Rebaixo para acesso de veículos ao lote. 

A NBR 9050 (ABNT, 2015) estabelece que o acesso de veículos que atravessam as 

calçadas deve ser construído de modo que não interfira na faixa livre de circulação de 

pedestres. 

c) Rebaixamento para pedestres. 
 

Os rebaixamentos de calçadas para pedestres, devem ser construídos na direção do fluxo 

da travessia de pedestres. A inclinação deve ser constante e não superior a 8,33% (1:12). O 

rebaixamento também deve ter largura mínima de 1,50 e não pode ocupar a faixa livre. 

d) Instalação de piso tátil. 
 

A NBR 16537 (ABNT, 2016) define como piso tátil “piso caracterizado por relevo e 

luminância contrastantes em relação ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha- 

guia, servindo de orientação perceptível por pessoas com deficiência visual, (...)”. O piso tátil 

pode ser de alerta ou direcional e tem aplicações específicas para calçadas, descritas na NBR 

16537 (ABNT, 2016). Quanto ao piso de alerta, este deve ser utilizado para indicar o 

rebaixamento de calçadas e mobiliário urbano suspenso, enquanto o piso direcional é aplicado 

no caso de haver descontinuidade na guia de balizamento. 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

 
A metodologia empregada no trabalho foi definida no projeto de pesquisa “Cidades 

acessíveis: um estudo das condições de acessibilidade nas áreas centrais das cidades da região 

de São Paulo do Potengi/RN”, que se constituiu de quatro etapas: estudo de trabalhos 
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semelhantes, normas e legislação vigentes sobre acessibilidade; delimitação das áreas centrais 

das cidades estudadas; avaliação in loco das condições das calçadas; análise dos dados 

levantados. 

A partir do estudo das normas de acessibilidade vigentes - NBR 9050 (ABNT, 2015) e 

NBR 16537 (ABNT, 2016) - e de trabalhos escritos que abordam a temática, foram 

identificados os parâmetros de acessibilidade para calçadas e definido o quadro de avaliação a 

ser levado a campo (quadro 1). 

 

 
Quadro 1 - Definição de itens considerados para avaliação das calçadas. 

 

 
ITENS 

AVALIADOS 

AVALIAÇÃO 

01 Instalação de 

mobiliário urbano na 

calçada 

 Verificar se o mobiliário urbano está instalado na faixa de serviço da 

calçada. 

 Verificar se o mobiliário urbano está invadindo a faixa livre da 

calçada, obstruindo a passagem das pessoas. 

 Verificar se o mobiliário está invadindo a rua, obstruindo circulação 

e estacionamento de veículos. 

02 Local da arborização  Verificar o local onde estão as arvores e plantas (devendo estar na 

faixa de serviço da calçada), 

 Verificar se galhos de arvores e plantas não interferem na faixa livre 

da calçada, inclusive altura mínima de 2,10m. 

 Verificar se a existência de outros elementos como muretas e grades 

em todo da vegetação que possam interferir na faixa livre. 

03 Largura da faixa livre  Identificar se a faixa livre da calçada possui no mínimo 1,20m de 

largura. 

04 Tipo de 

pavimentação 
 Verificar o tipo de pavimentação instalado, devendo este ter 

superfície estável, regular, não trepidante e antiderrapante. 

 A padronagem do piso não pode apresentar contraste de desenho ou 

cores que deem a impressão de tridimensionalidade. 

 O piso também deve apresentar resistência as ações do tempo e a 

carga de veículos no acesso às garagens e estacionamentos. 

05 Conservação das 

calçadas 
 Observar as condições de pavimentação instalada na calçada: se a 

superfície da calçada está regular, contínua, firme e antiderrapante em 

qualquer circunstância climática, bem como se há mudanças severas 

do nível ou inclinações que dificultem o tráfego de pedestres. 

 Uma calçada que não está conservada apresenta problemas como: 

buracos, pedras e pisos soltos, degraus, desníveis ou saliências, raízes 

de árvores expostas, materiais de construção, entulho, lixo. 
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06 Continuidade das 

calçadas entre lotes 
 Identificar caso haja descontinuidade das calçadas entre os lotes, 

como em casos de degraus, desníveis ou existência de rampas que 

tomem a faixa livre das calçadas. 

07 Rebaixamento de 

calçadas nas esquinas 
 Observar se as calçadas estão rebaixadas nas travessias de pedestres, 

nas esquinas, nos meios de quadra e nos canteiros divisores de pistas 

e se apresentam a inclinação adequada (8,33%). Observar também se 

utilizam o formato trapezoidal ou entre canteiros. 

08 Instalação de piso 

tátil de alerta 
 Verificar a necessidade e existência de piso tátil de alerta nas 

calçadas. 

 Analisar se o piso tátil de alerta possui as características necessárias 

(relevo em relação ao piso adjacente, ser de cor contrastante em 

relação ao piso adjacente). 

 Observar a instalação de piso tátil de alerta em áreas de rebaixamento 

de calçadas, travessia, canteiro divisor de pistas e obstáculos 

suspensos, seguindo os seguintes parâmetros: 

 Obstáculos suspensos entre 0,60m e 2,10m de altura do piso acabado, 

que tenham o volume maior na parte superior do que na base: a 

superfície em volta do objeto deve estar sinalizada em um raio 

mínimo de 0,60m. 

 Em rebaixamento de calçadas, deve-se aplicar uma faixa de piso tátil 

de alerta com largura de 0,25 a 0,50m e afastada 0,50m do término da 

rampa. 

09 Instalação de piso 

tátil direcional 
 Verificar a necessidade e existência de piso tátil direcional nas 

calçadas. 

 Analisar se o piso tátil direcional possui as características necessárias 

(relevo em relação ao piso adjacente, ser de cor contrastante em 

relação ao piso adjacente). 

 Verificar se o piso tátil direcional está indicando o sentido de 

deslocamento correto. 

 Verificar se há mudança de direção e se está sinalizada. 

10 Rebaixo para acesso 

de veículos 
 Observar se o rebaixo apresenta inclinação adequada (8,33%), se 

utilizam o formato trapezoidal e se está invadindo a faixa livre, 

obstruindo a passagem de pedestres. 

 

 

Houve, então, a delimitação da área de estudo, que corresponde a parte central do 

munícipio de Ruy Barbosa, onde se localizam os principais prédios públicos e comerciais da 

cidade, sendo assim um espaço onde há um tráfego maior de pessoas. 
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Figura 1 – Identificação dos principais prédios públicos da cidade de Ruy Barbosa. 
 

Fonte: Modificado de (Google Maps, 2019) 

 

 

A pesquisa de campo, realizada por pesquisadores que residem no munícipio e 

executada nos dias 8 e 10 de julho de 2019, teve o intuito de verificar os problemas de 

acessibilidade existentes no centro da cidade, e foi efetuada através de medições com o emprego 

de trena, fotografias com uso de celular e avaliação das calçadas utilizando-se de quadro de 

itens previamente definidos. 

Os resultados foram sinteticamente organizados em uma análise sensorial e descritiva. 

A obtenção do quadro de avaliação foi feita com acompanhamento de legenda contendo três 

possibilidades de atendimento às normas de acessibilidade: atende, quando mais de 50% de 

extensão das calçadas atendiam; não atende, quando menos de 50% atendiam; e atende 

parcialmente, quando ao menos metade da área avaliada atendia. Além disso, havia também a 

eventualidade de não se aplicar ao referencial normativo. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Para a análise das calçadas, realizou-se a identificação destas a partir de códigos 

correspondentes a sua localização, na RN-093 e Rua Miguel de Moura. No mapa abaixo temos 

as calçadas Norte, Sul, Leste e Oeste. 

Figura 2 - Identificação das calçadas avaliadas. 
 

 
Fonte: Modificado de (Google Maps, 2019) 

 

 
 

Entre a RN-093 e a Rua Miguel de Moura se localiza uma Praça de Eventos coberta, 

que não possui calçadas. Em razão disto, não houve sua inclusão na análise realizada. 

A partir da avaliação, foi possível constatar diversas situações que estão em desacordo 

com os principais itens normativos precedidos pela NBR 9050 e NBR 16537. Para a síntese dos 

dados obtidos, elaborou-se um quadro, contendo principais os aspectos observados na 

avaliação. 
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Quadro 2 – Avaliação de calçadas quanto à acessibilidade. 

 

ITENS AVALIADOS CÓDIGO DAS CALÇADAS 

CN1 CN2 CN3 CN4 CN5 CO1 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 CL1 CL2 CL3 

1 Instalação 

de 

mobiliário 

urbano na 

calçada 

              

2 Local da 

arborização 

              

3 Largura da faixa 

livre 

       

 
       

4 Tipo de 

pavimentação 

               

5 Conservação das 

calçadas 

              

6 Continuidade 
das calçadas 

entre lotes 

              

7 Rebaixamento 

de calçadas nas 

esquinas 

              

8 Instalação de piso 

tátil de alerta 

              

9 Instalação 

de piso 

tátil 

direcional 

              

10 Rebaixo 

para 

acesso de 

veículos 

              

 

Atende referencial normativo 

Atende parcialmente referencial 

normativo 

Não atende referencial normativo 

Não se aplica 
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Apesar da grande maioria das calçadas cumprirem a norma, no que se diz respeito a 

largura mínima da faixa livre, a constatação de diversas outras barreiras se sobrepõe, resultando 

na dificuldade de circulação dos cidadãos neste espaço. Dentre as inconformidades encontradas, 

destaca-se a falta de continuidade das calçadas entre os lotes; em todas as calçadas avaliadas, 

os desníveis entre uma calçada e outra impedem que a população caminhe livremente pela rua, 

como exemplificado nas imagens abaixo. 

 
 

Figura 3 – (A) CN1 - Calçadas com desníveis. (B) CN4 – Calçadas com desníveis. 

(A) (B) 

 

Fonte: Acervo das autoras (2019) 

 

 

Além disso, percebeu-se em grande parte das calçadas a instalação de mobiliário urbano 

fora da faixa de serviço. A presença de lixeiras no espaço da rua entra em descumprimento com 

o que se pede na norma, impedindo a circulação plena das pessoas e o estacionamento de 

veículos. Os elementos arborísticos também foram estabelecidos de modo semelhante; a má 

locação da arborização, que toma o espaço da rua, contraria o estabelecido pela norma, que é 

seu plantio na faixa de serviço. 
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Figura 4 - CN1 - Mobiliário urbano e arborização invadindo o espaço da rua. 

Fonte: Acervo das autoras, 2019 

Quanto aos rebaixamentos de esquina, constatou-se sua inexistência em quase todos os 

espaços exigidos. Quando construídos, apresentaram inconformidades e má ou não aplicação 

de sinalização tátil-visual. A falta de áreas adaptadas foi constatada até mesmo em prédios 

públicos, como a Prefeitura Municipal e Praça Central, que são frequentados diariamente por 

grande parte da população. 

Figura 5 – (A) CN4 - Rebaixamento da Praça Central da cidade em mau estado de conservação. (B) 

CN1 - Ausência de rebaixamento de esquina na Prefeitura Municipal. 

(A) (B) 

Fonte: Acervo das autoras, 2019. 

 

 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Mediante os dados obtidos, foi possível identificar o déficit de acessibilidade existente 

no centro da cidade de Ruy Barbosa. A falta de espaços acessíveis nesta área acaba tornando 
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difícil a locomoção dos habitantes com deficiência ou mobilidade reduzida. Espera-se que a 

partir dos resultados discutidos haja um fortalecimento na conscientização da população 

ruybarbosense acerca das barreiras encontradas. 

Com base nas dificuldades expostas, tem-se como necessária a revitalização das vias 

públicas da cidade, a começar com uma maior disseminação dos parâmetros aplicados a calçadas 

das normas de acessibilidade vigentes, culminando em um maior interesse por parte da 

população e do poder público. 

Esse estudo pode ser utilizado como base para futuras intervenções e melhorias nas 

calçadas de Ruy Barbosa. Com base na análise realizada, espera-se que sua sucessão possibilite 

a confecção de um manual de calçadas que estabeleça um padrão de acessibilidade para a região. 

A continuação dessa pesquisa poderá beneficiar toda a população, principalmente no que diz 

respeito a padronização das calçadas, trazendo benefícios às condições de locomoção e 

auxiliando no aspecto visual da cidade. 
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SOLUÇÕES DA BIOARQUITETURA PARA O CLIMA QUENTE E SECO 

Lívian Karen Bernardo de Medeiros¹; Samuel Lucas de Araújo e Lima² e Petterson Michel Dantas³ 

1, 2, 3IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo identificar edificações em área de clima quente e seco 

utilizando princípios da Bioarquitetura. Ao longo dele, buscou-se conceituá-la e tendo como 

principal referência teórica o Manual do Arquiteto Descalço, de Johan Van Legen, foram 

apresentadas soluções de obras construídas sintonizadas com a Bioarquitetura. Para se obter 

uma amostragem representativa em nível mundial, foi realizada uma busca por obras no site da 

LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction, que promove, desde 2005, uma 

competição mundial para projetos de arquitetura de cunho sustentável, que são premiados por 

continente e globalmente. Após a seleção dos trabalhos que apresentam soluções relacionadas 

à Bioarquitetura, percebe-se que além de construções mais sintonizadas com o clima, a 

utilização dessas soluções tem por intuito fortalecer a relação das edificações com as 

localidades por meio dos materiais utilizados, dando ênfase às tradições culturais e do senso de 

coletividade, pois muitas vezes as edificações são executadas pela própria comunidade. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura; Sustentabilidade; Bioarquitetura; Bioconstrução. 

ABSTRACT 

This paper aims to identify buildings in hot and dry climate using bioarchitecture principles. 

Throughout it, we sought to conceptualize bioarchitecture and having as main theoretical 

reference the Manual of the Barefoot Architect, by Johan Van Legen, were presented solutions 

of built works in tune with the bioarchitecture. In order to obtain a representative worldwide 

sampling, a search for works was performed on the LafargeHolcim Foundation for Sustainable 

Construction website, which has been promoting, since 2005, a worldwide competition for 

sustainable architecture projects, which are awarded by continent and globally. After the 

selection of works that present solutions related to bioarchitecture, it is clear that besides 

buildings more in tune with the climate, the use of these solutions aims to strengthen the 

relationship between buildings and localities through the materials used, emphasizing the 

traditions and the sense of collectivity, as buildings are often built by the community itself. 

KEYWORDS: Architecture; Sustainability; Bioarchitecture; Bioconstruction. 
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1 INTRODUÇÃO 

No ano de 2018, segundo uma reportagem da Agência Brasil (2018), atingimos 

em agosto, o consumo de uma terra (Unidade de medida referente ao quanto se pode 

consumir respeitando a renovação dos recursos naturais em um ano). A partir desse dia, 

todos os recursos naturais consumidos estariam acima de seus índices de renovação. 

Segundo dados divulgados pela Fundação Dom Cabral (SINDUSCON-JOINVILLE, 

2019), a construção civil é responsável pelo consumo de 75% dos recursos naturais, e 

44% do consumo de energia. Além disso, a fabricação dos materiais considerados 

padrões, é fruto de inúmeros processos químicos e físicos, que também contribuem com 

a degradação ambiental. 

Uma renovação na forma de projetar e construir, pensando no presente e no futuro, 

é essencial para buscar o equilíbrio das atividades humanas com os limites do meio 

ambiente. Diante deste cenário, diversas iniciativas surgiram visando melhorar a 

eficiência energética das edificações, o consumo de água, o uso racional dos materiais e 

as formas de construir. Uma dessas iniciativas é a ioarquitetura, que surgiu na metade do 

século XX. De acordo com o arquiteto Marcio Holanda Cavalcante em entrevista ao 

portal AECweb (REDAÇÃO AECWEB, 2019) “o prefixo bio, que significa vida, confere 

a essa linha da arquitetura um DNA que a diferencia do método convencional de projetar. 

O profissional dessa escola busca criar edificações mais vivas e que se assemelhem aos 

ambientes naturais onde estão inseridas.” Complementando a definição do arquiteto, 

podemos dizer que a Bioarquitetura consiste na construção a partir do uso de materiais 

naturais, produzidos regionalmente, do aproveitamento das características climáticas de 

cada local, proporcionando o máximo de conforto térmico, acústico e lumínico, 

diminuindo o uso de aparelhos mecânicos e concomitantemente o consumo de energia 

elétrica, entre outras alternativas.  

A Bioarquitetura chegou ao Brasil no final dos anos 70, trazida pelo arquiteto 

holandês, Johan Van Legen. Ele é autor do livro Manual do Arquiteto Descalço, que é 

tido como maior referência escrita da Bioarquitetura. O livro foi escrito como uma espécie 

de enciclopédia e apresenta soluções arquitetônicas sintonizadas com diferentes tipos de 
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climas, de forma que as construções causem menores impactos ambientais durante sua 

execução e utilização. 

Segundo a NBR 15220-3 (ABNT, 2005), o território brasileiro é dividido em 8 

zonas bioclimáticas, que apresentam características próprias e devido suas peculiaridades, 

instruções que devem ser levadas em consideração para realizar uma construção de 

maneira em que se adeque ao seu respectivo clima. Dentre as 8 zonas existentes, 

identificamos que no Rio Grande do Norte existem as zonas bioclimáticas 7 e 8. A Zona 

Bioclimática 7 faz referência ao clima quente seco, característico do semiárido 

nordestino, e a Zona Bioclimática 8 se refere ao clima quente e úmido, mais predominante 

no litoral do estado. 

Diante das informações levantadas sobre o tema proposto e do zoneamento 

bioclimático brasileiro, este trabalho tem como objetivo identificar possíveis soluções 

para o clima quente e seco utilizando conceitos da Bioarquitetura. Quando adotadas, estas 

soluções podem resultar em uma edificação mais sintonizada com as características do 

clima. No contexto do Rio Grande do Norte, estas soluções podem se tornar referências 

para futuros projetos desenvolvidos em cidades do Rio Grande do Norte localizadas na 

Zona Bioclimática 7, tais como Caicó, Cruzeta, Florânia, Mossoró, entre outras. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O mundo se industrializou e vem se desenvolvendo cada vez mais rápido. O início 

da produção em escala a partir da primeira revolução industrial, nos proporcionou um 

consumo de recursos naturais nunca presenciado. Referindo-se à construção civil, um 

relatório da World Wildlife Fund divulgado em Genebra em julho de 2002 (WWF, 2002) 

identifica que é a atividade que demanda a maior quantidade de recursos advindos da 

natureza. Dentro desse contexto, surgiram algumas iniciativas de construção mais 

sintonizadas com o meio ambiente, entre elas a Bioarquitetura. 

De acordo com Cavalaro J. (2013) este ramo da Arquitetura busca a construção 

em harmonia com a natureza, de baixo impacto ambiental e custos operacionais 

reduzidos. Ainda segundo a autora, a Bioarquitetura traz o uso de materiais simples, 
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aliados ao conforto e a tecnologia, como por exemplo, a utilização de materiais 

encontrados no local: terra, madeira e pedra, retiradas corretamente pela mão-de-obra 

local para evitar prejuízos ao meio ambiente, reduzir a emissão de poluentes e o custo da 

construção. Estes são aspectos que indicam um caminho diferente das técnicas e materiais 

convencionais mais utilizados pela construção civil atualmente.  

No Manual do Arquiteto Descalço (VAN LEGEN, 2004, p. 98) são identificados 

aspectos relacionados ao clima que devem ser considerados para adaptação ao local: o 

sol, a chuva e o vento. Em função desses aspectos, o autor aborda soluções arquitetônicas 

para três tipos de climas: tropical úmido, tropical seco e clima temperado. 

Neste trabalho, abordaremos apenas as soluções da Bioarquitetura para o clima 

apresentado como tropical seco no Manual, fazendo uma correspondência à Zona 

Bioclimática 7 definida na NBR 15220 (ABNT, 2003). A zona Bioclimática 7 ocupa o 

interior do Nordeste brasileiro. Para habitações nesta área, a NBR 15220 (ABNT, 2003) 

apresenta as seguintes diretrizes construtivas: aberturas para ventilação pequenas e 

sombreadas; paredes e coberturas pesadas, ou seja, com grande inércia térmica; utilização 

de resfriamento evaporativo; ventilação seletiva (nos períodos quentes em que a 

temperatura interna seja superior à externa).  

Para o clima tropical seco, Van Legen (2004 p.223) apresenta soluções de projeto 

e de construção para edificações em regiões de clima quente e seco, entre elas, destacamos 

as seguintes: 

Figura 1 – (A) Casa com pátio central. (B) Torre de captação de vento. (C) Teto plano de solo-

cimento. (D) Teto plano de lajotas. (E) Corte de uma Abóboda rebaixada. (F) Composição de esquadria. 

                                

                            (A)                                                                      (B) 

 

                                   

 (C)                                                                    (D) 
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           (E)                                                                      (F) 

 

Fonte: Manual do arquiteto descalço (2004). 

a) Casa com pátio central 

No livro, o autor aborda que para residências pertencentes a zonas de pouca 

vegetação, uma alternativa eficiente é a construção de pátio na região central da 

edificação, fazendo com que o ar fresco, mais denso que o ar quente, penetre os cômodos 

da residência através do pátio. Concomitantemente, devem ser feitas janelas ou aberturas 

em todos ambientes periféricos da casa, para que por elas, o ar quente seja dispersado na 

atmosfera, criando assim uma corrente circulatória de ar fresco no interior da edificação. 

Faz-se necessário, ainda, ressaltar a importância da presença de plantas e um pouco de 

água no pátio, pois este conjunto causará maior sensação de refrescância térmica, como 

explicitado anteriormente na figura 1-A. 

b) Utilização de captadores de ventos 

Em sua obra, Van Legen (2004, p. 229) aborda, ainda, a importância do uso de 

captadores de ventos (figura 1-B), com o intuito de direcioná-lo ao interior da casa. Para 

que haja eficiência na aplicação dos captadores, é necessário que a torre possua aberturas 

em todos os lados, tenha seu centro cruzado e sua cobertura horizontal, pois, assim, capta-

se os ventos em todas as direções. Dessa forma, o captador pode ser posicionado em 

qualquer parte do teto, desde que direcione o ar fazendo-o passar por todos os cômodos.  

c) Tetos planos compostos por várias camadas 
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De acordo com Van Legen (2004, p. 243), os tetos planos (figura 1- C, D) são 

adotados em locais de climas predominantemente secos, pois o gasto de madeira é menor 

que os tetos inclinados, e nessas regiões a disponibilidade dessa é reduzida. As coberturas 

são, ainda, compostas por várias camadas de diferentes materiais, já que os índices de 

transmitância térmica variam de acordo com cada material, fazendo com que a área 

interna da edificação não seja totalmente afetada pelas altas temperaturas externas. 

No decorrer do livro, são apresentados dois tipos de tetos planos compostos por 

camadas: tetos de solo-cimento e tetos de lajotas. O primeiro é estruturado a partir de 

vigas que servem como base para a instalação de taquaras, sobre as quais é adicionada 

uma camada de 10 cm de solo-cimento. Para finalizar, sobre essa, adiciona-se piche e 

areia preparando a superfície para a adição da nata de cimento. O segundo também faz 

uso de uma base composta por vigas, mas ao invés da adição de taquaras, são fixadas 

lajotas de barro através de gesso. Posteriormente, a camada de lajotas se repete, mas dessa 

vez é fixada em sentido contrário e por um composto argamassado. Da mesma forma, o 

acabamento se dá por meio da nata de cimento. 

d) Tetos em abóbadas ou cúpulas 

Conforme compreendido no livro, as abóbadas (figura 1-E) e cúpulas são ótimas 

opções para o determinado clima, já que dispensam madeira em sua construção, e ainda 

proporcionam melhor circulação do ar no interior da residência. 

A vantagem dos tetos abobadados é que dispensam madeira para a estrutura, 

são mais frescos que as coberturas horizontais. A curva da abóbada aumenta o 

movimento de ar que passa por cima. Para aproveitar melhor esta perda natural 

de calor, as abóbadas devem estar em sentido contrário ao vento dominante. 

(Van Legen, 2004. p. 248). 

e) Janelas estreitas e sombreadas 

Segundo Van Legen (2004, p. 260) o uso de janelas com venezianas (figura 1-F), 

sendo elas feitas de madeira e com formas arredondadas, diminui a incidência direta do 

sol. Ainda de acordo com o livro, a janela deve ter seu tamanho reduzido. Por fim, devem 

ser acrescentadas aberturas inferiores para melhor circulação do ar no interior da casa. 
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Toda essa composição é formada a partir de grandezas como, densidade e transmitância 

térmica. O ar quente é menos denso que o frio e por isso tende sempre a subir, 

consequentemente é expulso do cômodo através das venezianas. Já o ar frio, adentra a 

área interna por meio de aberturas inferiores, localizadas logo abaixo da janela. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho caracteriza-se, quanto aos seus 

procedimentos, como uma pesquisa bibliográfica, e quanto à natureza de sua abordagem, 

como uma pesquisa qualitativa, sendo desenvolvida em três etapas. O trabalho se baseia 

em fontes secundárias obtidas a partir de livros, artigos, sites de arquitetura, dissertações, 

documentários e entrevistas.  

Para seu desenvolvimento, realizou-se, a princípio, uma busca pelo conceito de 

Bioarquitetura, encontrando base em autores como Cavalaro J. (2013), Marcio Holanda 

Cavalcante (2019), e na maior referência da Bioarquitetura no Brasil, Johan Van Legen, 

autor do livro Manual do Arquiteto Descalço (2004).  

Na primeira etapa foi realizado o estudo da NBR 15220-3 (ABNT, 2005), que 

divide o território brasileiro em 8 zonas bioclimáticas. Entre as zonas existentes, no Rio 

Grande do Norte existem apenas as zonas bioclimáticas 7 e 8 e escolheu-se nesse trabalho 

estudar os aspectos construtivos recomendados para a zona 7, clima quente e seco. Na 

segunda etapa foram identificadas as soluções contidas no  Manual do arquiteto descalço 

(VAN LEGEN, 2004) direcionadas a este tipo de clima e selecionadas imagens 

ilustrativas relacionadas a essas soluções. Na terceira etapa do trabalho, que compreende 

os resultados e discussões deste artigo, foi realizada uma busca por exemplos de 

edificações contemporâneas nas quais se identificam princípios de Bioarquitetura no 

Brasil e exterior. Para que se tivesse um universo de estudo definido, as buscas foram 

realizadas no site da LafargeHolcim Foundation for Sustainable Construction, que 

promove, desde 2005, uma competição mundial para projetos de arquitetura e urbanismo 

de cunho sustentável. Nesta competição, os projetos submetidos são premiados por 

continente e globalmente. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No desenvolver da pesquisa, buscou-se exemplos construídos que se 

assemelhassem às soluções anteriormente descritas. A busca se deu, por meio do site da 

renomada organização LafargeHolcim Foundation, a qual incentiva e recompensa 

projetos de construção sustentável e conceitos visionários. 

Entre as soluções arquitetônicas para o clima quente e seco estudadas no 

referencial teórico deste trabalho, encontramos como exemplos executados em 

edificações contemporâneas que participaram na premiação Holcim Awards for 

Sustainable Construction: coberturas abobadadas; tetos planos; e janelas sombreadas. 

Na homepage da fundação, identificou-se um projeto contendo uma cobertura 

abobadada por meio de cúpulas (figura 2), desenvolvido pelos arquitetos e arquitetas 

iranianos, Yasaman Esmaili, Studio Chahar e nigerianos, Mariam Kamara e Atelier 

Masomi. De acordo com o site da Fundação (2018), o Legacy Restored, como é chamado, 

representa um complexo religioso no Níger reinterpretando os aspectos da arquitetura 

local para uma nova mesquita e um centro comunitário. Além disso, a obra inteira foi 

realizada de acordo com a maioria das diretrizes da Bioarquitetura.  

Figura 2 – (J) Conjunto de abóboda. (K) Conjunto de abóboda. 

                                      (J)                                                     (K) 

  

Fonte: www.lafargeholcim-foundation.org. 

Comparando o Legacy Restored com o Manual do arquiteto descalço (2004), 

podemos identificar semelhanças como o uso de materiais e mão de obra locais, assim 

como a disposição de cúpulas na cobertura. Entretanto, no livro é apresentado um 
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elemento complementar nestas superfícies curvas: a presença de lanterna no topo, 

proporcionando a saída do ar quente, o que não se verifica no projeto. 

Da mesma forma, pôde-se identificar em outro projeto, o Centro Ambiental Tsoga 

(figura 3), a presença de abóbodas do tipo rebaixadas. Na edificação funciona um serviço 

comunitário de reciclagem localizado em um assentamento informal da Cidade do Cabo, 

África do Sul. O projeto foi liderado pelo arquiteto Francis Rendall, sendo seu principal 

objetivo apresentar convincentemente uma visão de autossuficiência da comunidade. 

Figura 3 – (L) Abóboda rebaixada – vista externa. (M) Abóboda rebaixada – vista interna. 

                               (L)                                                                (M) 

   

Fonte: www.lafargeholcim-foundation.org. 

Em relação à proposta apresentada por Van Legen (2004), semelhanças podem 

ser identificadas entre a construção (figura 3) e o tipo de abóboda rebaixada (figura 1-E), 

como seu formato. Contudo, para a composição da cobertura foram utilizadas telhas e não 

tijolo de barro, como é recomendado pelo livro. 

Outra solução identificada no acervo da fundação, foi a implementação de um teto 

plano na portaria (figura 4) de uma área para camping, em Nieuwoudtville, África do Sul. 

Os arquitetos responsáveis foram Andrew Raymond Horn, Flavio Tedeschi e Anne Marie 

Moore da Cidade do Cabo. A obra consiste na renovação das instalações de área para 

acampamento, piscina natural e portaria. O projeto utiliza materiais naturais disponíveis 

localmente para minimizar os impactos ambientais e promover o envolvimento da 

comunidade e a criação de empregos locais.  
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Figura 4 – (N) Teto plano em várias camadas. (O) Teto plano em várias camadas - detalhe. 

                                        (N)                                                    (O) 

  

Fonte: www.lafargeholcim-foundation.org. 

O teto é composto por uma base de bambu e formado por camadas de terra e 

pedras. Ainda é possível identificar a vegetação na parte superior da cobertura, mas 

acredita-se que são espécies locais adaptadas ao clima. Dessa forma, apresenta 

equivalência ao que é apresentado por Van Legen (2004).  

Outro exemplo encontrado foi a utilização das janelas estreitas e sombreadas, na 

construção de uma escola secundária (figura 5), localizada na cidade de Gando, em 

Burkina Faso. 

 

Figura 5 – (P) Janela estreita e sombreada em construção. (Q) Janelas estreitas e sombreadas. 

                                                 (P)                                                  (Q) 

  
Fontes: (P) www.lafargeholcim-foundation.org. (Q) https://archpaper.com. 

Liderada pelo arquiteto local Diébédo Francis Keré, a obra traz o uso de janelas 

estreitas e em comparação com uma reforma de outra escola na mesma aldeia pelo mesmo 
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arquiteto (figura 1-F), farão o uso de venezianas que promovem sombreamento e facilitam 

a expulsão do calor. Não foram encontradas imagens da escola secundária concluída, 

visto que a premiação promovida pela Fundação LafargeHolcim ocorreu enquanto a 

escola estava em obra. 

Considerando-se as soluções propostas no referencial deste trabalhos, não foram 

encontrados entre os projetos submetidos aos prêmio LafargeHolcim exemplares 

correspondentes às soluções de construção em torno de pátio e dos captadores de vento 

correspondentes aos exemplos do Manual do Arquiteto Descalço. Porém, muitas vezes, 

projetos compostos por mais de um bloco agrupam-se em torno de uma área livre que 

funciona como pátio. 

Considerando-se todos os exemplares construídos expostos neste trabalho, o 

primeiro aspecto a ser comentado é o fato de todas as edificações se encontrarem no 

continente africano. Além do clima quente e seco também presente neste continente, o 

que parece justificar a utilização das soluções arquitetônicas estudadas é o intuito de 

fortalecer a relação das edificações projetadas com as localidades por meio dos materiais 

utilizados, dando ênfase às tradições culturais e do senso de coletividade, pois muitas 

vezes as edificações são executadas pela própria comunidade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Este trabalho foi desenvolvido a partir de uma pesquisa bibliográfica de cunho 

qualitativo, identificando soluções arquitetônicas em áreas de clima quente e seco, 

relacionando-as com princípios da Bioarquitetura. Desta forma, analisando tudo que foi 

explanado, pode-se perceber a Bioarquitetura como uma forma de projetar e construir 

respeitando os limites do planeta e harmonia com seu meio. 

Contudo, muitas vezes, soluções que relacionamos à Bioarquitetura recebem 

outras denominações por seus utilizadores. O que unifica seu emprego é a sua intenção e 

não sua filiação a uma ou outra vertente da arquitetura contemporânea. 
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Por fim, por ser um tema em crescente abordagem científica, mas que ainda não 

atingiu a devida dimensão, a busca por material já publicados tornou-se ainda mais 

complicada, e a quantidade de artigos referente à Bioarquitetura no nosso país ainda é 

mínima e é mais disponível quando relativa ao clima quente e úmido. Não existe um 

conceito homogêneo, o que faz com que abranja um leque muito grande de abordagens.  
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ANÁLISE COMPARATIVA DO COMPORTAMENTO ACÚSTICO 

ENTRE ESPAÇOS DE AULA FECHADOS E ABERTOS DO CAMPUS 

DO IFRN DE SÃO PAULO DO POTENGI/RN (SPP/RN). 

Ana Clara Costa1; Paula Tallyta Câmara Gomes da Silva2; Ana Cláudia Silva Morais 3 e Ricardo 

Souza Marques4 
1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

A comunicação é primordial para a compreensão e a aprendizagem nas escolas, e para se fazer 

audível, as condições qualitativas de acústicas arquitetônica apresentam um importante papel. 

Para verificar o comportamento acústico e o entendimento e a compreensão dos alunos durante 

a aula de artes-música, o objetivo dessa pesquisa foi desenvolver uma análise comparativa das 

características acústicas de um ambiente fechado (sala A-205) e um aberto (área de vivência) 

no IFRN Campus São Paulo do Potengi/RN. Adotando como metodologia para a verificação 

comparativa, tomou-se uso do cálculo de Sabine, que considera entre outros fatores, os índices 

de absorção acústica dos materiais nas suas respectivas frequências. Os procedimentos da 

metodologia consistem em pesquisas sobre o tema, levantamento dimensional e dos materiais 

aplicados (revestimentos), preparação e aplicação do questionário para os discentes, observação 

das aulas nas turmas e preenchimento de tabelas, que teve sintomaticamente como resultados 

ambientes não adequados ao uso da palavra falada (ou apresentaram altos índices de 

reverberação ou de absorção). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Acústica arquitetônica. Reverberação. Educação. Ensino. 
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ABSTRACT 

Communication is paramount to understanding and learning in schools, and in order to make 

themselves audible, the qualitative conditions of architectural acoustics present an important role. To 

verify the acoustic behavior and understanding and understanding of the students during the arts-

music class, the objective of this research was to develop a comparative analysis of the acoustic 

characteristics of a closed environment (classroom A-205) and an open (Living area) at the IFRN 

Campus São Paulo do Potengi/RN. Adopting the methodology for the comparative verification, it 

was used the calculation of Sabine, which considers among other factors, the indices of absorption 

acoustic of the materials in their respective frequencies. The procedures of the methodology consist 

of researches on the subject, dimensional survey and the Applied Materials (coatings), preparation 

and application of the questionnaire to the students, observation of classes in the classrooms and 

filling tables, which It was symptomatic as ambient results not suitable for the use of the spoken word 

(or had high reverberation or absorption indexes). 

KEYWORDS: Architectural acoustics. Reverb. Education. Teaching. 

 

. 

1 INTRODUÇÃO 

Considerando a acústica como ajuda primordial para o entendimento do som, os 

ambientes de ensino interferem diretamente no nível de aprendizagem dos discentes. O projeto 

de pesquisa que abordamos relata análise comparativa de dois espaços de aprendizagem e sobre 

o quanto estes espaços se não adequados acusticamente, podem interferir no recebimento de 

informações do aluno. As salas em análise foram dois ambientes (um aberto e um fechado) a 

partir da mensuração, questionário, tabulação, cálculos e análises. 

Os levantamentos que realizamos foram: quantitativos e qualitativos. Na análise 

quantitativa fizemos levantamento de informações arquitetônicas e utilizamos, para detectar a 

percepção sonora, o cálculo do método de Sabine (análise matemática que resulta o índice de 

absorção sonora versus reverberação do ambiente) e na análise qualitativa, efetuamos um 
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questionário para os discentes onde buscamos saber em qual ambiente os alunos tiveram uma 

melhor audibilidade, além de questões sobre a qualidade do ambiente para o nível de conforto 

acústico e aprendizagem. 

O principal problema encontrado foi a maneira que os ambientes se comportaram em 

relação a percepção do som, seja voz ou música, levando a conclusão que as acústicas dos locais 

não foram devidamente projetadas e dimensionadas para uma ótima absorção sonora enquanto 

espaço para fins acadêmicos. A partir dessas dificuldades fez-se necessário criar como objetivo 

geral uma análise comparativa da percepção sonora dos ambientes estudados (sala de aula A-

205 e área de vivência) na aula de Música pelos alunos do 2º ano, do Campus São Paulo do 

Potengi/RN. Consoante ao objetivo geral, os objetivos específicos ficaram divididos entre 

realizar o levantamento arquitetônico dos ambientes, observar aulas nos espaços supracitados e 

aplicar um questionário com os discentes das turmas investigadas/analisadas para confrontar 

com os cálculos que analisam as questões físicas e de condicionamento acústico dos ambientes 

comparados. 

Os resultados esperados propiciados pela análise comparativa de ambos os espaços 

arquitetônicos adotados para dar aula é de que uma das salas é mais adequada que a outra na 

questão da audibilidade da aula da professora, que será confirmada tecnicamente através da 

adoção da metodologia do Cálculo de Sabine. 

 Os principais desafios ou dificuldades abordadas no andar da pesquisa disseram a 

respeito ao levantamento arquitetônico dos espaços em análise, por haver divergências 

dimensionais entre o projeto em CAD e os espaços analisados. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Problemas de acústica de salas podem ser evitados se a concepção do projeto considerar 

a influência da forma e dos materiais na propagação do som. (SOUZA et al, 2013, p. 107). 

Por meio desse conceito pode-se concluir que principalmente o ambiente fechado (sala 

A-205) não foi dimensionado e preparado acusticamente para um espaço de inteligibilidade da 

fala ou sonorização musical que são abordadas nas aulas ministradas (ALVES, 2018). O projeto 

1426 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

arquitetônico se preocupou com a quantidade de pessoas que caberiam nesta (aproximadamente 

40 alunos) e em segundo plano o nível de aprendizado e qualidade do ensino que iriam receber, 

que poderiam ser adequados utilizando metodologias adequadas (OLIVEIRA, 2015) 

Se por um lado o espaço fechado (sala A-205) não está adequado acusticamente (fora 

dos índices de absorção sonora e consequentemente bastante reverberante), o ambiente aberto 

não possui limites físicos verticais que impeçam das ondas se dissiparem, tornando-se bastante 

absorvente e falha no que cerne ao isolamento para os ruídos aéreos. Em ambos espaços, o nível 

sonoro se reduz com a distância, à medida que o som diverge da fonte, a qual poderá ser 

adicional (BISTAFA, 2011). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida foi de caráter bibliográfica e documental e a de campo 

(LAKATOS, 2003). Como procedimentos metodológicos iniciais, foram definidos os dois 

ambientes a serem comparados, sendo o ambiente fechado a sala de aula 205 do bloco A e 

posteriormente o espaço aberto (área de vivência), ambos localizados no Campus São Paulo do 

Potengi. A partir dessa determinação, foi necessário realizar o levantamento arquitetônico 

comparativo dos ambientes a serem analisados e posteriormente digitalizá-los no AutoCAD® 

2019, informando os elementos arquitetônicos, como paredes, porta, janelas, quadro escolar, 

cadeiras e mesas e todos seus revestimentos, para podermos alimentar a planilha, que é adotada 

pelo método de Sabine (NBR 12179, 1992), que se predispõe a avaliar o comportamento 

qualitativo acústico dos ambientes. 

Após essas observações, foi notado que existiam outros parâmetros que poderiam nos 

ajudar a definir a qualidade acústica desse ambiente, sendo eles divididos em análise 

quantitativa e análise qualitativa, os mesmos, considerados suficientes para avaliar o 

comportamento acústico dos espaços, escolhidos por critério de uso da docente que as usufrui. 

A análise quantitativa da sala A-205, foi realizada no Excel® com a utilização da 

metodologia do cálculo de Sabine e dos dados aferidos no levantamento arquitetônico, sendo 

eles: materiais construtivos específicos e de revestimentos e suas respectivas áreas (cerâmica, 
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quadro branco, persianas de PVC, porta com bandeirola, laje rebocada, mesas e cadeiras) e a 

capacidade da sala. 

Logo após, executamos uma segunda análise quantitativa, confrontamos com a área de 

vivência. Nesse ambiente, utilizamos as mesmas dimensões da sala A-205. Os materiais 

existentes são: piso em cerâmica, forro de alumínio (telha do local). Já a quantidade de pessoas 

foi adotada o número de alunos da turma mais a professora. Este local caracteriza-se por não 

conter paredes, então adotamos os espaços como “vazios” (NBR 12179, 1992).  

O último item necessário para obter os resultados quantitativos e posteriormente os 

qualitativos de ambos espaços é relacionar os índices dos coeficientes de absorção  dos 

materiais, que podem ser encontrados na tabela de materiais em suas respectivas frequências. 

Com isso foi possível gerarmos gráficos que verifica o comportamento da absorção sonora da 

sala nas três frequências fundamentais analisadas (125Hz. 500Hz e 2.000Hz). 

Para a análise qualitativa do aprendizado foi realizado um questionário aberto e fechado 

com os participantes das turmas escolhidas, com possibilidade de relatos sobre as características 

dos ambientes estudados. Neste documento foi possível detectar que haviam interferências 

externas e internas que comprometiam a concentração nas aulas. 

Uma das maiores dificuldades encontradas foi realizar a atualização dos espaços em 

análise, sendo necessário realizar o levantamento arquitetônico, por haver divergências 

dimensionais entre o projeto em CAD e os espaços analisados. Com esta atualização 

dimensional dos espaços (imagem 01) foi possível alimentar a planilha de Sabine. 

Imagem 01: Planta baixa atualizada da sala A-205 do Campus IFRN-SPP. 

 
Fonte: Arquivo particular, 2019 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após atualizar a parte gráfica (plantas, vistas das quatro paredes e indicações dos 

revestimentos de cada plano) foi possível preencher a tabela de Sabine (imagem 02) dos 

ambientes em análise. Esta etapa permitiu que fosse feita a caracterização técnica quanto ao 

comportamento acústico dos espaços em estudo no que cerne a absorção acústica dos 

ambientes. Esta resposta foi dada por gráfico nas três frequências fundamentais, apresentados 

a seguir (gráficos 01 a 06), sendo por cores o intervalo ótimo da absorção, sendo em azul o 

mínimo aceitável e em vermelho o máximo aceitável. A cor verde ficou a cargo da absorção 

REAL, ou seja, como a sala se encontra. 

 

Imagem 02: Tabela de Sabine preenchida, com dados da área de vivência do Campus IFRN-SPP. 

 
Fonte: Arquivo particular, 2019 
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Gráfico 01: Absorção acústica da sala de aula A-205 na frequência de 125Hz. 

 

 

 

 

 

Gráfico 02: Absorção acústica da sala de aula A-205 na frequência de 500Hz. 
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Gráfico 03: Absorção acústica da sala de aula A-205 na frequência de 2.000Hz. 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Absorção acústica da área de vivência na frequência de 125Hz. 
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Gráfico 05: Absorção acústica da área de vivência na frequência de 500Hz.. 

 

 

Gráfico 06: Absorção acústica da área de vivência na frequência de 2.000Hz. 

 

 

Diante dos gráficos apresentados, é possível afirmar que nenhum dos dois ambientes 

respondem satisfatoriamente para o uso de ambiente de ensino, inclusive em nenhuma das 

frequências analisadas. Vale destacar inclusive que na área de vivência, seu comportamento de 

absorção sonora acontece até aproximadamente 3 vezes mais do que o valor do ideal. 

Fora discutido em vários encontros que o grande problema dos espaços estudados era a 

excessiva reverberação sonora ou exagero de absorção, e sintomaticamente o comprometimento 

do nível de aprendizagem em qualquer um dos ambientes analisados. Vale destacar que uma só 
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proposta resolutiva para os ambientes não é suficiente, já que os problemas apresentam soluções 

totalmente opostas.  

Para endossar a parte técnica, foi executado um questionário com 64 participantes 

(turmas analisadas) que após tabulação e análise, chegamos as seguintes considerações: 

Gráfico 07. Ambiente em que tiveram melhor percepção sonora durante as aulas de música. 

 

Gráfico 08. Nível de aprendizado na sala A-205. 

 

Gráfico 09. Nível de aprendizado na área de vivência. 
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As demais questões abordadas foram pontos favoráveis e desfavoráveis de cada 

ambiente e as respostas estavam concatenando entre conforto térmico e ergonômico, percepção 

sonora ou ausência de ruídos externos como pontos favoráveis. Já elementos como dispersão 

das turmas, barulhos externos, ou limitação de espaço foram listados como pontos 

desfavoráveis. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como experiências aprendidas fora conhecido que, apesar de ser um ambiente mais 

capacitado ao ensino que muitas outras escolas, a qualidade da percepção do som não é uma 

preocupação principal para a aprendizagem dos que utilizam esses espaços, pois diante das 

evidências palmares, podemos verificar que os resultados apresentados comprovam que os 

ambientes analisados não são adequados como ambientes para ensino. Os dados 

apresentaram também que, apesar do ambiente fechado (sala A-205) ser melhor 

comparativamente, possui avaliações medianas dos que utilizaram os recintos. Segundo Alves 

(2018, p. 54 apud ANSI, 2010): 

“O tempo de reverberação pode ser controlado numa sala de aula a partir do 
tratamento acústico com materiais absorventes utilizados em quantidade e locais 
recomendados. Quando excessivo, o tempo de reverberação reduz o entendimento da 
palavra, mas também pode ser prejudicial quando inexistente, pois as primeiras 
reflexões contribuem com o som direto e são essenciais para a compreensão do som.” 

 

 Apesar do enfoque da nossa pesquisa não ser uma busca pela melhora, e sim uma 

análise comparativa entre dois espações de ensino e verificação se estão adequados para tal uso; 

existem possíveis sugestões que podem melhorar a qualidade acústica dos ambientes como: a) 

no ambiente fechado aplicar superfícies absorventes em algumas paredes e cortinas no lugar de 

persianas; b) no ambiente aberto promover “superfícies móveis” para “fechar” o ambiente, para 

atenuar algumas emissões sonoras indesejáveis em ambientes abertos. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

O estudo de conforto do ambiente construído tem provocado o interesse de muitas 

pessoas, uma vez que permite pensar propostas eficazes para a solução de problemas detectados 

a partir da determinação de suas causas. Este artigo trata de uma pesquisa que utiliza 

ferramentas computacionais robustas, provenientes de campos diversificados da ciência, ou 

seja, trata da computação fluidodinâmica, a qual combina a computação com os temas 

relacionados ao conforto térmico. A pesquisa realizada teve sua aplicação prática através de um 

estudo de caso em um laboratório do Campus Natal Central, com o propósito de analisar o 

conforto térmico a partir de softwares computacionais e propor sugestões de melhorias. Constou 

também de um estudo teórico com os principais assuntos tangentes, oriundos da literatura 

clássica da área. Outrossim, houve a necessidade da modelagem no software BIM (Building 

Information Model), Autodesk Revit 2019, assim como no Autodesk CFD. Com a simulação, 

comprovou-se teoricamente, a ineficiência da atual formatação arquitetônica do ambiente 

estudado, a qual já era percebida pelos usuários, impactando em sua qualidade de vida. 

 

PALAVRAS-CHAVE: CFD. Conforto. Modelagem. Simulação. Ventilação. 
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ABSTRACT 

The study of the comfort of the built environment provokes the interest of many people for the 

impact they can cause by pointing out causes and, in this way, thinking about effective solutions 

to the problems reported. It refers to a research that uses computational tools that are agile of 

various fields of science, that is, fluid dynamics computation is the combination of computation 

with the themes related to thermal comfort. The research has been provided through a case 

study in a laboratory of Campus Natal Central with the purpose of analyzing the thermal 

comfort from computational softwares and propose suggestions for improvements. It was also 

a theoretical study with the main tangent subjects from the classical literature of the area. In 

addition, there was a need for BIM (Building Information Model) modeling in Autodesk Revit 

2019, and CFD softwares. With the simulation in one of the software, such inefficiency was 

proven to affect the quality of life of the occupants. 

 

KEYWORDS: CFD. Comfort. Modeling. Simulation. Ventilation. 

1 INTRODUÇÃO 

Este projeto trata da simulação computacional de fluidos em movimento, realizada 

no Núcleo de Pesquisa em Building Information Modeling (NP-BIM), vinculado à 

Diretoria Acadêmica de Construção Civil (DIACON), localizado Núcleo de Inovação 

Tecnológica (NIT) do Campus Natal Central (CNAT) do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN). Na arquitetura, maquetes físicas 

têm sido utilizadas em simulações como, por exemplo, em túneis de vento, de modo a 

alcançar resultados convenientes. Por outro lado, as aplicações com métodos numéricos 

a fim de alcançar resultados relacionados ao movimento do ar, têm apresentado baixo 

custo, quando comparadas aos túneis de vento mencionados. Dessa forma, estudos e 

pesquisas de computação fluidodinâmica em projetos de edificações objetivam melhorias 

de conforto térmico para os ocupantes, assim como edificações energeticamente mais 
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eficiente, a um custo acessível, principalmente quando do uso de programas educacionais 

gratuitos. 

Os softwares necessários para a pesquisa foram CFD Ultimate 2019 e Revit 2019, 

ambos da Autodesk, em versão educacional e gratuita, disponível no laboratório de 

informática do NP-BIM. 

Desde o início da pesquisa (uma vez que a professora orientadora e os alunos 

envolvidos, eram usuários do ambiente analisado) foi observado que a ventilação natural 

da sala de aula, laboratório de informática 2 da DIACON, encontrava-se deficitária. 

Assim, efetivou-se a simulação numérica aplicada ao conforto térmico nesse objeto de 

estudo, com o objetivo de atender à demanda de melhoria do conforto ambiental da 

instituição. 

Por se tratar de uma simulação computacional, os maiores desafios para o 

desenvolvimento da pesquisa foram referentes ao difícil acesso a informações sobre o 

manuseio do software CFD, uma vez que o conhecimento específico estava disponível 

com poucas informações em português. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

De acordo com a literatura científica, fluido é uma substância que se deforma 

continuamente sob a aplicação de uma tensão de cisalhamento, mesmo que muito 

pequena. Mecânica dos Fluidos, por sua vez, é o estudo dos fluidos em repouso ou em 

movimento (FOX et al., 2010).   

 

Figura 1 – Linhas de corrente em torno de uma esfera. Fonte: Menezes (2001). 

 

Analisando a Figura 1, compreende-se que as linhas de corrente (linhas que 

correspondem diretamente à trajetória das partículas no fluido) são simétricas. Na teoria, 
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uma vez que as linhas de corrente se abrem, a velocidade decresce e vice-versa. Por isso, 

a velocidade no ar na vizinhança dos pontos A e C, também denominados de pontos de 

estagnação, deve ser relativamente baixa. Assim, a velocidade no ponto B é alta (FOX et 

al., 2010). Com base nisso, as linhas de corrente ao redor das edificações (fig. 2) também 

têm sido representadas em estudos técnicos e científicos (MENEZES, 2001; 

CAMARINHA, 2008; CUNHA, 2010; RODRIGUEZ, 2011). 

 

Figura 2 – Linhas de corrente em torno de uma edificação. Fonte: Rodriguez (2011).  

 

Conforme as Figuras 1 e 2, as linhas de corrente demonstram ser úteis para a 

representação gráfica do escoamento de fluidos, tais como gases, líquidos ou plasmas. 

Em paralelo, esse movimento também pode ser descrito numericamente.  

Em outro viés, a simulação numérica do escoamento de fluidos é um processo que 

requer trabalhar com as equações que o descreve: as equações de Navier-Stokes. Elas são 

caracterizadas por serem equações diferenciais (derivadas parciais), que permitem 

determinar os campos de velocidade e de pressão em um escoamento. Logo, são usadas 

para modelar o clima, os fluxos de água nos oceanos, estuários, lagos e rios, o fluxo em 

torno de automóveis e de asas de avião, propagação de fumaça, entre outros. 

As equações de Navier-Stokes são constituídas pela equação da continuidade, 

equação do momento nos eixos x, y e z e equação da energia, conforme representação na 

Figura 3 a seguir: 
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Figura 3 – Imagem representativa das Equações Navier-Stokes. Fonte: Pedro Coelho (2013). 

 

Contudo, como a resolução dessas equações não tem solução direta, é necessário 

utilizar simplificações. Em casos mais complexos, como na sustentação de uma asa, as 

soluções para essa equação são encontradas com a ajuda de computadores e da dinâmica 

computacional dos fluidos, também conhecida como fluidodinâmica computacional ou 

CFD (Computational Fluid Dynamics). Trabalhos diversos (MENEZES, 2001; 

CAMARINHA, 2008; CUNHA, 2010; RODRIGUEZ, 2011), inclusive, têm utilizado a 

fluidodinâmica computacional a fim de obter resultados e gerar as linhas de corrente. 

No contexto da CFD, vários softwares estão disponíveis no mercado para a 

realização desse tipo de estudo, porém optou-se pela utilização do Autodesk® CFD, para 

ambiente internos e externos, e do Autodesk® Flow Design, para ambientes externos 

simplificados, ambos do pacote educacional gratuito instalado nos laboratórios do IFRN 

– CNAT. A Figura 4 representa um esquema de combinação entre os escoamentos 

internos e externos para a simulação em uma edificação, realizada pelo software CFD. 

 

Figura 4 – Fluxo interno e externo de ar combinado. Fonte: Autodesk (2018). 
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3 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa do tipo exploratória e por haver a necessidade de se 

delimitar o universo pesquisado, optou-se por um estudo de caso no laboratório de 

informática 2 da DIACON no próprio Campus, CNAT, onde a equipe se encontra, e 

corriqueiramente é utilizada por alunos e professores. Embora esteja obedecendo ao 

Código de Obras de Natal, que permite que esse ambiente seja classificado como de uso 

especial e possa fazer uso da ventilação mecânica como prioritária, o ambiente não 

apresenta uma boa ventilação natural. E nesse contexto, considerou-se viável a pesquisa, 

visto que os equipamentos a serem utilizados já faziam parte dos recursos da instituição 

e não gerariam custos adicionais. 

Para o embasamento teórico, recorreu-se a bibliografia em livros disponibilizados 

no NP-BIM, pesquisa na internet (tutorial da Autodesk®), periódicos digitais 

disponibilizados pelo IFRN e, pela sua relevância, a coordenação da pesquisa realizou 

um minicurso sobre os principais temas aos discentes da pesquisa. 

A simulação computacional foi realizada nos computadores do laboratório do NP-

BIM e nos softwares Autodesk® Revit e Autodesk® CFD, que podiam ser instalados em 

diversas máquinas do local. No entanto, para o Autodesk® Flow Design foi necessário a 

utilização de um notebook da professora orientadora, uma vez que a licença educacional 

para esse programa só permitia a instalação em uma conta isolada.  

Os dados arquitetônicos utilizados, foram oriundos do projeto do Campus Natal 

Central, cedido pelo setor de Engenharia. As informações climáticas vieram da base de 

dados do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (INPE). Um levantamento arquitetônico adicional foi realizado pelos 

próprios alunos no laboratório de informática 2, sob supervisão da coordenação do 

projeto. De posse dos resultados da simulação, pode-se realizar uma análise preditiva com 

alteração de layout da sala e inserção de esquadrias. 

Inicialmente foi analisado o comportamento geral dos ventos dominantes no 

entorno do galpão, onde o laboratório está localizado e, em seguida, foi feito um estudo 

simplificado onde todas as portas e janelas estavam fechadas e o comportamento do vento 
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externo era desconsiderado. Com isso, observou-se possíveis causas para a diminuição 

do conforto térmico e possíveis propostas de solução. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, foram modelados dois protótipos (fig. 5) com o Autodesk® Revit 

2019 para as simulações relativas ao conforto térmico em ambientes internos (modelo a 

ser usado pelo Autodesk CFD) e para o fluxo de ar no entorno de edificações do Campus 

( modelo a ser usado pelo Autodesk® Flow Design). Os arquivos modelados foram 

exportados para os softwares de simulação em formato “.sat”, pois o formato nativo do 

Revit “.rvt” não era compatível.  

 

Figura 5 – (a) Modelagem do arquivo ‘Lab 2 info.rvt’ para simulação do ambiente interno do 

laboratório de informática 2 da DIACON, no IFRN-CNAT.  (b) Modelagem do arquivo ‘terreno parte.rvt’ 

para simulação do ambiente externo do laboratório de informática 2 da DIACON, no IFRN-CNAT. Fonte: 

os Autores. 

 

Seguindo a recomendação da Autodesk (2016) foi necessário a simplificação do 

protótipo inicialmente elaborado, “terreno parte.rvt”, possibilitando uma grande redução 

no processamento computacional de modo a gerar o arquivo “terreno parte2.rvt”, uma 

vez que o Autodesk® Flow Design travava ao iniciar. É importante salientar que a 

configuração do notebook utilizado nessa fase foi a seguinte: processador Intel Core i7-

6500U CPU @ 2.50GHz 2.59GHz; memória RAM instalada 8,00 Gb; sistema 

operacional de 64 bits com processador baseado em x64 e Windows 10 Home Single 

Language, versão 1803. A Tabela 1 apresenta, a seguir, tamanhos dos arquivos. 

Arquivo  Terreno parte  Terreno parte 2 

(a) (b) 
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Extensão 

Tamanho (Kb)  

rvt  sat  rvt  sat  

5.720  338.895  2.912  1.367  

Tabela 1 – Tamanhos dos arquivos utilizados na simulação com Autodesk® Flow Design. Fonte: 

os Autores. 

 

Com os dados obtidos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE, 2018), 

determinou-se as condições do meio, tais como a direção e a intensidade do vento que era 

de 13Km/h na região de Natal, e obteve-se a representação das linhas de corrente (fig. 6) 

em um plano horizontal e vertical no ambiente externo ao galpão da DIACON. 

 

Figura 6 – Fluxo de ar externo nas proximidades do galpão da DIACON. (a) Arquivo ‘terreno 

parte2.sat’ sendo inicializado no Autodesk® Flow Design. (b) Representação das linhas de corrente em um 

plano horizontal. (c) Representação das linhas de corrente em um plano vertical. Fonte: os Autores. 

 

No arquivo “lab2 info.rvt” foram feitas algumas alterações no Revit. Depois de 

um levantamento arquitetônico realizado no próprio laboratório, percebeu-se a 

necessidade de alterações de medidas em razão da inconsistência de dados obtidos pelo 

projeto arquitetônico cedido pelo setor de Engenharia. Dessa forma, com as dimensões 

corrigidas, foram acrescentados os elementos estruturais (viga e pilares), além de 

mudança das famílias de ar condicionado e de mesas, criação de uma família específica 

de janela e aperfeiçoamento dos avatares dos ocupantes, conforme mostra a Figura 7. 

(a) (b) 

(c) 
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Figura 7 – Modelagem do arquivo ‘Lab 2 info.rvt’ com alterações para simulação do ambiente 

interno do laboratório de informática 2 da DIACON, no IFRN-CNAT.  Fonte: os Autores. 

 

Em seguida, preparou-se o arquivo “lab2 info.sat” para o estudo do conforto 

térmico do ambiente interno. Nesse caso, não houve problema em relação a inserção do 

arquivo no Autodesk® CFD, pois o software é mais robusto e permite um maior 

processamento. Todavia, o volume de ar não foi criado automaticamente, sendo um pré-

requisito, a vedação total do ambiente. Foi necessário, portanto, uma nova modificação 

do modelo (mudança da família da janela e da porta). 

Após isso, o volume foi formado e pôde-se dar continuidade à pesquisa. 

Posteriormente, aplicou-se os respectivos materiais. Inseriu-se as condições do meio, de 

acordo com o INPE, nas quais ocorrerá a simulação, tais como temperatura (temperature), 

pressão (pressure), coefficiente de filme (film coeficient) e fluxo volumétrico (volume 

flow rate). 

Observou-se que o software se encontrava lento e, ao iniciar a simulação, 

verificou-se falhas no refinamento da malha. Em busca da resolução dos problemas 

apresentados, a equipe recorreu ao CFD Forum (plataforma internacional online em que 

colaboradores discutem problemas relacionados ao CFD) e foi apontado como causa, o 

grande nível de detalhamento dos elementos. Dessa forma, houve a necessidade da 

simplificação do modelo, de forma a apresentar apenas as obstruções relevantes. Feito 

isso, iniciou-se a simulação (fig. 8). 
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Figura 8 – Modelo simplificado no CFD.  Fonte: os Autores. 

 

Concluída a simulação, ficou perceptível que a distribuição do fluido era distinta 

em pontos específicos do laboratório. Nas proximidades da parede com esquadrias, 

percebe-se uma maior concentração da ventilação, enquanto, na alvenaria oposta, havia 

um déficit de circulação de ar e maior incidência de raios solares de modo a afetar o 

conforto térmico dos ocupantes dessa região, como mostra a Figura 9. 

 

Figura 9 – Resultado da simulação.  Fonte: os Autores. 

 

Em uma situação como essa foi importante conhecer os principais elementos 

arquitetônicos que influenciavam a ventilação interna, com o aproveitamento da 

ventilação natural. Eram eles: ângulo de incidência do vento; aberturas; layout interno; 

captadores de vento; peitoril ventilado; parede dupla ventilada; abertura zenital (CUNHA, 

2010). No caso do estudo, pensou-se inicialmente em inserir janelas na parede oposta às 

esquadrias já existentes, no entanto, conforme o Plano Diretor de Natal, não é permitido 

a criação de aberturas em divisa do lote com distancia inferior a um metro e cinquenta 

centímetros. Portanto, para a resolução do problema citado, elaborou-se uma proposta de 

reforma que consistia na inserção de um pergolado e uma parede cortina (fig. 10). 
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Figura 10 – (a) Planta baixa de reforma (Vermelho: a construir; Amarelo: a demolir; Branco: a 

preservar).  (b) Detalhe em 3D do projeto final. Fonte: os Autores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Verificou-se, pela visualização das linhas de corrente no entorno do galpão da 

DIACON, através do software Autodesk® Flow Design, que a ventilação externa é muito 

reduzida nas proximidades do laboratório de informática 2, o qual fica muito perto do 

muro externo que delimita o Campus Natal Central. Por isso, acaba sendo criada uma 

barreira que dificulta a passagem do vento. Soma-se a isso, a inexistência de janelas na 

parede paralela ao muro (só existem janelas na parede do lado oposto da sala). 

Com o Autodesk® CFD, ficou comprovado a carência de ventilação e de variância 

de conforto térmico, sendo necessário uma melhoria das condições térmicas a fim de 

contribuir para o aumento da qualidade de vida dos usuários, reduzir o consumo 

energético da edificação e proporcionar um ambiente mais salubre e termicamente 

confortável, preferenciando a ventilação natural. Assim, torna-se necessário evitar os 

ganhos térmicos pela envoltória (elemento filtrante das variáveis climáticas) e fazer uso 

da ventilação natural para remover a massa de ar aquecida e promover o resfriamento 

cutâneo através do vento. 

Para futuras pesquisas relacionadas, recomenda-se uma simulação que analise o 

ambiente externo e interno simultaneamente. Para isso, é necessário um estudo mais 

aprofundado do software CFD. Esse estudo poderá ser replicado em outros locais, com o 

objetivo de alcançar um melhor conforto para os ocupantes e, portanto, verificar e analisar 

(a) (b) 
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possibilidades de aproveitamento da ventilação natural de maneira a diminuir o consumo 

de energia elétrica e os custos de operação no ambiente. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

O design universal tem a premissa de lidar com acesso à informação para todos, mesmo 

que hajam barreiras para alcançar os objetivos. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia 

e Estatística (IBGE) revelam que grande parcela da população brasileira tem limitação 

física de alguma natureza. Mais da metade dessas pessoas têm algum tipo de deficiência 

visual. Diante disso, o objetivo deste trabalho foi desenvolver um projeto de website para 

dar a possibilidade às pessoas com necessidade de acesso por leitores de telas. Buscou-se 

trabalhar com uma metodologia focada na descrição dos metadados, estrutura de marcação 

semântica com HTML, além de seguir as recomendações da W3C e Cartilha de 

Acessibilidade do governo federal (e-Mag). Para validar a qualidade do código gerado, foi 

realizado teste com a plataforma do e-Mag. Com o desenvolvimento deste trabalho foi 

possível conceber o website do Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica (NAVI), para 

divulgação de pesquisa científica e inovação na área de saúde. Esse modelo de 

desenvolvimento centrado na universalidade de acesso aos dados foi adotado pela equipe 

de pesquisadores do NAVI e será utilizado nos demais artefatos dessa mesma natureza. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Navi, acessibilidade, design universal, inovação, e-mag. 

ABSTRACT 

Universal design has the premise of dealing with access to information for everyone, even 

if there are physiological barriers to achieving the goals. Data from the IBGE reveal that a 

large portion of the Brazilian population has physical limitations of some kind. More than 

half of these people have some form of visual impairment. Given this, the objective of this 

work was to develop a website project to enable people who need screen reader access to 

be able to access their content with as few barriers as possible. It sought to work with a 
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methodology focused on metadata description, in addition to following the 
recommendations of the W3C and Federal Government Accessibility Booklet. Thinking 
from the description of semantic elements at the highest possible level. To validate the 
quality of the generated code, a test was performed with the e-Mag platform. With the 
development of this work it was possible to design the Navi website, for dissemination of 
scientific research and innovation in health. This development model centered on the 
universality of data access was adopted by the Navi research team and will be used in other 
artifacts of the same nature. 
 

KEYWORDS: NAVI, accessibility, universal design, innovation, e-mag. 

1      INTRODUÇÃO 

No Brasil, o e-Gov1 tem o objetivo de divulgar o uso da tecnologia da informação 

na gestão pública, utilizando-se dela para a produção e efetivação de políticas públicas 

(e-Gov, 2000). Em virtude disso, esse programa vem utilizando essas tecnologias para 

“democratizar o acesso à informação, ampliar discussões e dinamizar a prestação de 

serviços públicos com foco na eficiência e efetividade das funções governamentais” (e-

Gov, 2000 apud PROSTT, 2013: 11). 

Esse é um fator de extrema relevância quando considerada a quantidade 

expressiva de pessoas com necessidades especiais. Tendo em vista apenas as  pessoas que 

têm grande ou total dificuldade para enxergar, ouvir, caminhar ou subir degraus e os que 

se consideram com deficiência mental ou intelectual, segundo o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 12,5 milhões de brasileiros possuem algum tipo de 

deficiência, esse número corresponde a 6,7% da população. Nessa mesma pesquisa, foi 

constatado que 3,4%  dela  possui algum tipo de deficiência visual (IBGE, 2017).  

Dito isto, é necessário que a preocupação para que todas as pessoas tenham acesso 

à informação. Sobretudo, diante do cenário atual do Brasil em que a  Lei Brasileira de 

Acesso à Informação (Lei nº 12.527/11) subjuga  a consolidação e aprofundamento da 

democracia. Partindo dessa perspectiva, os cidadãos precisam participar de maneira 

efetiva no processo de tomada de decisões que os afetam (DA UNIÃO, 2013).  

Aleḿ do que, deve-se também considerar a adaptação dos vários contextos sociais 

para a todas as pessoas, isso se entende, segundo Sassaki (2009), como  inclusão. Nessa 

 
1 Governo eletrônico. Ver mais:         <https://www.governodigital.gov.br/EGD/historico-
1/historico>. 
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busca pela inclusão, foi sancionada a Lei Federal 13.146, de julho de 2015, a qual  institui 

a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência  (Estatuto da Pessoa com 

Deficiência) com objetivo de garantir igualdade, exercício dos direitos e das liberdades a 

fim de garantir inclusão social e cidadania (LEMOS-SANTOS & TEIXEIRA, 2018).  

Contudo, as leis supracitadas não foram pioneiras no contexto mundial pela busca 

de direitos como esses; antes, já se tinha na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

cuja regência é de que toda pessoa tem direito de expressar-se, melhor dizendo, transmitir, 

buscar, receber informações e ideias  por quaisquer meios possíveis, sem fronteiras 

(HUMANOS, 2015, p. 4). 

Em contraste a isso, no śeculo XXI, a era das revoluções tecnológicas, possuem 

grupos que não têm acesso à informação, à ciência e à tecnologia pelo simples fato de 

sítios na web serem construídos de maneira inadequada (PIMENTA et al, 2002).  

 Diante disso, o Núcleo Avançado de Inovação Tecnológica (NAVI) teve a 

iniciativa de produzir o portal de divulgação dele com acessibilidade - a partir da premissa 

de dispor acesso para todas as pessoas - a fim de divulgar os projetos e ações científicas 

realizadas no  Núcleo. Além do mais, propor e expor a melhoria no acesso para todos do 

novo portal do Núcleo. Também foram aplicadas ao portal, técnicas de SEO, como os 

microdados e as tags semânticas. Por último, a pesquisa também possui o objetivo de 

construir um método que para as pessoas consigam construir sítios web de maneira 

totalmente acessível, isto é, com o desenho universal. 

 Nesse percurso, ainda a ser finalizado, foram encontradas diversas dificuldades 

das quais a equipe do Núcleo precisou se adaptar às situações: bibliografia desatualizada 

sobre acessibilidade porém com bastante consistência e conflito com outras plataformas.   

2    REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção, apresentaremos os principais conceitos necessários para o 

desenvolvimento da pesquisa. Nela, separamos em partes: primeiro sobre 

desenvolvimento geral em torno de usabilidade, logo após acessibilidade e, por fim, 

metadados. 
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2.1  USABILIDADE               

De início, foi escolhido o termo “user friendly” (amigável ao usuário) para a 

relação homem-máquina (NIELSEN, 1994); entretanto, esse termo passou a ser 

ultrapassado e adquiriu “conotações indesejavelmente vagas e subjetivas”, de acordo com 

Santa Rosa e de Moraes (2008). 

 Nesse mesmo contexto, o estudo que permeia a interação humano-computador se 

dedica, segundo Preece (1994) apud Santa Rosa e de Moraes (2008), a desenvolver e 

propor melhorias aos sistemas computacionais nos quais os usuários tenham facilidade 

para executar tarefas com segurança, eficiência e satisfação. Além do que, segundo os 

mesmos autores supracitados, “esses aspectos são conhecidos coletivamente como 

usabilidade”. 

 A usabilidade também pode ser entendida como um atributo de qualidade que 

ganhou grande reconhecimento entre os desenvolvedores web. Outra atribuição para 

usabilidade também pode ser: de fácil uso, bom desempenho de tarefas e de maneira 

compreensível (NIELSEN, 1993 apud MANZOOR & HUSSAIN, 2012). 

 Na visão de Eason's (1988), usabilidade se trata de um grau de facilidade alta pelo 

qual os usuários são capazes de usar o sistema com suas habilidades, conhecimentos, 

estereótipos e experiências que carregam consigo.  

2.2   ACESSIBILIDADE 

 Um sítio web pode ser compreendido como acessível quando ele é construído, 

concomitantemente, com intuito de remover os obstáculos das pessoas para o acesso à 

informação. Aliado a isso, é necessário também serem feitas avaliações de acessibilidade 

para garantir que site esteja realmente acessível (NIELSEN & LORANGER, 2007 apud 

LEMOS-SANTOS et al., 2018).   

 De igual maneira, “acessível” também pode ser entendido, segunda a Associação 

Brasileira de Normas Técnicas na NBR 9050 (2004: 2), como “sistemas e tecnologias ou 

elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e vivenciado por qualquer pessoa”.  

2.3    METADADOS 

Diante do crescimento da internet, a quantidade de dados está ficando cada vez 

maior e crescendo cada vez mais rápido. Por este motivo, torna-se trabalhoso encontrar 
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dados específicos sobre algo. Então, surgiu a ideia de relacionar os dados uns com os 

outros, assim dando início ao que hoje chamamos de metadados (DE SOUZA et. al., 

2012).  

Segundo Ikematu (2001), também é um objetivo da tecnologia supracitada, 

documentar e organizar de forma estruturada os dados das organizações. Metadados são 

dados sobre outros dados (DE SOUZA et. al., 2012). Dessa forma ao escrever sobre uma 

pessoa, por exemplo, podemos relacionar dados à ela: idade, emprego, endereço, email, 

telefone, dentre outros. Nesse sentido, é possível encontrar os dados específicos sobre 

esta pessoa navegando pela Internet.  

Ao tentar fazer uma busca na internet qual é a idade de uma pessoa relevante nas 

mídias, o navegador potencialmente trará esta informação de forma direta baseando-se 

em metadados. 

2.4    HTML SEMÂNTICO 

A Web Semântica surgiu com o objetivo de introduzir contextos e inteligência nos 

códigos, além de transforma o conteúdo mais intuitivo para o usuário. Por esse motivo, a 

construção de páginas web precisam atender a padrões comuns entre as páginas para que, 

assim, consigam interconectar dados (SOUZA, 2OO4).  

Por mais trivial que isso possa parecer, é de fundamental importância escrever a 

estrutura do código HTML num formato semântico. Isso implica dizer que todos os 

elementos de estrutura de código devem fazer sentido, ou seja, utilizando as tags 

semânticas de acordo com os  padrões web. Respeitar esses padrões trazem vantagens na 

interpretação dos leitores de dados, sejam eles leitores de tela, robôs dos motores de busca 

ou outro meio. Os buscadores analisam a codificação de todas as páginas da internet, 

listando como sendo relevante apenas as páginas que contemplam de diversos critérios 

de qualidade semântica (SOUZA, 2OO4). 

3      METODOLOGIA 

A maneira como o presente trabalho foi elaborado subdivide-se em 3 grandes 

partes: construção do layout, adaptação para acessibilidade e, por fim, metadados.  
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A natureza deste estudo se classifica como exploratório e experimental, haja vista, 

primeiro, na exploração o pesquisador procura um aprofundamento com intuito de 

encontrar recursos suficientes que o permitam contato com futuros resultados (passo para 

outro tipo de pesquisa); na experimental, em virtude dos testes a serem realizados, ele se 

encaixa como a análise de um fenômeno - validação quanto a experiência - (TRIVIÑOS, 

1987).  

3.1.  ELABORAÇÃO DO LAYOUT E ADAPTAÇÃO PARA ACESSIBILIDADE 

 No decorrer da produção do sítio web, foi utilizado as seguintes tecnologias: 

linguagem de marcação de hipertexto HTML (HyperText Markup Language) com os 

recursos de significado que essa linguagem disponibiliza. Para os testes desses leiautes 

produzidos, o leitor de tela NVDA (NonVisual Desktop Access - Acesso Não-Visual ao 

Ambiente de Trabalho2) com a aplicação de um formulário de validação da acessibilidade. 

3.1.1. Sobre a tecnologia de leitura 

Os testes foram feitos com a utilização da tecnologia assistiva supracitada NVDA. 

Sua escolha se deu pelo fato de que ela é gratuita e de fácil utilização no sistema 

operacional Windows. Nesse sistema, é possível que essas pessoas tenham acesso a 

diversos conteúdos de maneira lida (ACCESS, 2018), além de que este software possui 

grande democratização entre os deficientes visuais. 

 Um membro da equipe disponibilizou o portal do Núcleo Avançado de Inovação 

Tecnológica em um computador com o sistema de operação supradito para que o usuário 

diagnosticado com cegueira ou baixa visão realizasse os testes, onde seria aplicado um 

formulário de aplicação. 

3.1.2  Revisão de conteúdo  

 Antes da produção/adaptação do portal, foi feito um estudo com a equipe onde 

um membro dedicou-se a pesquisar e sintetizar todo o material em torno do que seria e 

como seria feito essa acessibilidade propriamente dita. 

 Nesse estudo, foi explorado o modelo e-Mag, a Cartilha de Codificação e os 

padrões internacionais web da W3c. 

 
2 Tradução feita pelos autores. 
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3.1.3 Testes  

 A fim de maximizar o encontro de erros quanto à web semântica no sistema, foi 

feita avaliação tanto no antigo quanto no novo layout na plataforma ASES (Avaliador e 

Simulador de Acessibilidade em Sítios). 

 Nessa plataforma, as validações são feitas totalmente de acordo com os padrões 

e-MAG, isto é, respeitando os padrões internacionais Web, além da aplicação da 

acessibilidade (DE SANTANA et al., 2008).  

Nesse mesmo âmbito, tem-se a WCAG (Web Content Accessibility Guidelines): 

padrão internacional cujo objetivo é orientar a acessibilidade na Web. No Brasil, foi dado 

o Decreto 5.296/04 de onde surgiu o Modelo de Acessibilidade do Governo Eletrônico 

(e-MAG) no qual o agrupado de recomendações ajudam no desenvolvimento de websites 

acessíveis (ROCHA & DUARTE, 2012). 

 Conforme Triviños (1987), no questionário semi-estruturado o domínio do 

contexto deve se ter domínio antes e depois da aplicação. Diante disso,  na primeira parte 

do formulário foi planejado com o objetivo de o elicitar o perfil do usuário, com os 

seguintes requisitos: (1) você tem acesso aos conteúdos da web? (2) quais tecnologias 

você usa para acessar? (3) por qual motivo você usa essa(s) tecnologia(s)? (4) você acessa 

outro tipo de conteúdo? Se sim, quais tecnologias usa para esse acesso? 

 Na etapa posterior, se trata da avaliação propriamente dita, foram aplicados os 

seguintes  questionamentos: (1) Você sentiu dificuldades para acessar os locais 

propostos? (2.) Descreva sua satisfação ou insatisfação ao acessar todo o site. (3.) 

Descreva sua satisfação ou insatisfação ao acessar uma notícia. (4.) Descreva sua 

satisfação ou insatisfação ao retornar para a barra de navegação? (5.) Descreva sua 

satisfação ou insatisfação quanto aos atalhos para partes do sítio. (6.) Você conseguiu 

acessar a informação de maneira confortável pelo celular? 

 

3.2    IMPLEMENTANDO METADADOS 

 Existem muitas maneiras de implementar os metadados em um site, uma delas é 

utilizando os metadados conhecidos como microdata do site schema.org. Com essa 

1455 



 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
 

 

 

organização, é possível encontrar que tipo de dados que você pode fornecer para cada 

categoria.  

Os microdados foram implementados direto na página construída com HTML. 

Este tipo de metadado aproveita do que aparece visualmente no seu site, mas também é 

possível utilizar através do javascript com JSON-LD. Para utilizar esse tipo de metadado 

utilizou-se a plataforma Google Developers na área de pesquisa, neste site é possível 

verificar os tipos de dados estruturados disponíveis e como implementá-los de forma que 

ele não precise necessariamente aparecer visualmente dentro do site, além de mostrar 

como eles aparecem nas pesquisas. 

3.3  ADAPTANDO O  HTML 

Foram utilizadas, para fins de Web semântica, as tags ideais para cada situação. 

Como, por exemplo, a tag “time”, que deve sempre ser usada ao indicar data e hora ou a 

tag “address”, que indica um endereço. Também é importante dividir cada parte de uma 

página com as tags corretas. Por exemplo: a tag “main” deve indicar o conteúdo principal 

da página, contendo o que de fato é relevante para quem acessa a página em que se 

encontra.  

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Diante das ações apresentadas na metodologia, obtivemos a análise da página 

principal da 1ª versão do site do NAVI no Avaliador e Simulador de Acessibilidade em 

Sítios.  

Consoante à plataforma avaliadora, o antigo sítio do Núcleo Avançado de 

Inovação Tecnológica tinha, em sua página principal, 71,48% de acessibilidade. Nessa 

qualificação, foram apresentados um total de 42 erros. Dentre eles, os principais foram: 

organização do código de maneira semântica, atalhos para o usuário com deficiência 

possa acessar, links sem descrição, imagens sem descrição para tecnologias assistivas e 

campos que solicitam entrada de dados sem prévia descrição, dentre outros avisos mas 

não erros para o bom acesso para todos. 

No novo layout, a plataforma avaliou o site como 100%. Entretanto, ainda 

existem, até o presente momento, avisos que correspondem à normalização para os 

padrões web - estes não atingindo acesso ideal do sítio. 

2.1 VALIDAÇÃO - APLICAÇÃO DE FORMULÁRIOS 
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Na segunda etapa dos resultados, a partir aplicação dos questionários com 5 

usuários, sendo 3 com cegueira total e 2 com deficiência visual parcial (baixa visão). No 

questionário pré-teste, todos os usuários relataram serem usuários assíduos de conteúdos 

web. No pós-teste, todos os usuários relataram na questão 1 não ter tido dificuldades ao 

acessar o portal do Núcleo pelo computador. Já na questão 2, as principais respostas 

foram:  

Tabela 1: respostas referentes aos usuários entrevistados com deficiência visual 

total 

Usuário Respostas 

USR 2 Não houveram insatisfações. O site só poderia ser mais descrito. 

USR 4 Fiquei bem satisfeito. A descrição está bem feita, eu consegui 

realmente entender o que tem na imagem porque a descrição está 

bem feita. 

 

USR 5 Senti ter tido uma experiência boa pois todos nós, que não 

enxergamos, temos dificuldades para entender o que possui em 

uma imagem já que o leitor apenas avisa “gráfico” e não descreve. 

Vocês, por outro lado, estão fazendo o possível para que 

possamos entender todo o conteúdo. 

fonte: os autores (2019) 

 Já com os usuários com deficiência visual parcial, as principais respostas 

tidas foram: precisamos de um maior contraste com as cores do site para que eu 

não precise acessar a lupa.  

1. 5  CONSIDERAÇÕES FINAIS    

5.1  CONTRIBUIÇÕES FEITAS 

 Com a realização do presente trabalho, foi possível afirmar que o Design 

Universal trouxe a empatia no desenvolvimento do trabalho. Além do que, percebeu-se 
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como existem adaptações a mais para a construção da acessibilidade em sítios, isso 

significa ainda que muitas contribuições necessitam serem empregadas em paralelo ao 

Modelo e-MAG - que foi o norte do presente trabalho. 

 Com os dados obtidos dos pesquisados diagnosticados com cegueira, podemos 

inferir que o site está bastante acessível e adaptado, entretanto existem alterações básicas 

a serem feitas para que o sítio atenda a todos os requisitos deles. 

 Por fim, uma das principais reflexões em torno desse trabalho foi semelhante à de 

Radabaugh em 1993: “Para as pessoas sem deficiência a tecnologia torna as coisas mais 

fáceis. Para as pessoas com deficiência, a tecnologia torna as coisas possíveis”. 

5.2  FUTURAS CONTRIBUIÇÕES  

 A próxima etapa desta pesquisa se trata da finalização da adaptação para pessoas com 

necessidade especial visual, em específico das pessoas com baixa visão. Concluída esta 

etapa, o site será adaptado totalmente para pessoas com deficiência auditiva para 

podermos, assim, democratizar a informação, a ciência e a tecnologia. 

 REFERÊNCIAS 

ACCESS, NonVisual Desktop. NVDA screen-reader. 2018. Disponível em: 
<https://www.nvaccess.org/about-nvda/>. Acesso em 26 jul. 2019. 
 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: acessibilidade 
a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. ABNT, 2004. 
 
BRASIL, W. Cartilha de acessibilidade na web. Disponível em: 
<http://www.w3c.br/pub/Materiais/PublicacoesW3C/cartilha-w3cbr-acessibilidade-
web-fasciculo-I.html>. acesso em: 31 jul. 2019. 2016. 
 
LEMOS-SANTOS, S. K. S.; TEIXEIRA, L. N. B. Acessível Para Quem? Uma Análise 
da Acessibilidade em Sítios Institucionais. Nuevas Ideas en Informática Educativa, V. 
14, p. 487 - 492, 2018. 
 
DE SOUZA, Terezinha Batista; CATARINO, Maria Elizabete; DOS SANTOS, Paulo 
Cesar. Metadados: catalogando dados na Internet. Transinformação, v. 9, n. 2, 2012. 
 
PROSTT, Marcela Eloisa. Interface Web utilizando design responsivo: um estudo de 
caso aplicado a smartphones, tablets, computadores e televisores. 2013. 
 
DE SANTANA, Vagner F.; ALMEIDA, Leonelo DA; BARANAUSKAS, Maria Cecília 
Calani. Aprendendo sobre acessibilidade e construção de websites para todos. 
Brazilian Journal of Computers in Education, v. 16, n. 03, 2008. 

1458 



 

              IFRN | Campus Mossoró  
              eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

 

 

DA UNIÃO, Controladoria-Geral. Manual da Lei de Acesso à Informação para 

Estados e Municípios. Brasília: Controladoria-Geral da União, 2013. 

 

e-Gov, Governo Eletrônico Brasileiro. Disponível em: 

<http://www.governoeletronico.gov.br/o-gov.br>. Acesso em: 26 jul. 2019. 

HUMANOS, DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS. Declaração Universal 

dos Direitos Humanos. Acesso em, v. 13, 2015. 

 

IBGE. Pessoas com deficiência. 2017. Disponível em: 

<https://educa.ibge.gov.br/jovens/conheca-o-brasil/populacao/20551-pessoas-com-

deficiencia.html>. Acesso em: 24 jul. 2019. 

 

IKEMATU, Ricardo Shoiti. Gestão de metadados: sua evolução na tecnologia da 

informação. DataGramaZero-Revista de Ciência da Informação, v. 2, n. 6, 2001. 

 

MANZOOR, Mirfa; HUSSAIN, Walayat. A web usability evaluation model for higher 

education providing Universities of Asia. Science, Technology and Development, 2012. 

 

NIELSEN, Jakob. Usability engineering. Elsevier, 1994. 

 

NIELSEN, J. 1993. Usability Engineering, London, UK, Morgan Kaufmann 

 

PIMENTA, Marcelo Soares et al. A (in) acessibilidade de sites governamentais. In: V 

SYMPOSIUM ON HUMAN FACTORS IN COMPUTER SYSTEMS (IHC2002). 

2002. 

 

RADABAUGH, M. P. NIDRR's Long Range Plan-Technology for access and 

function research section two: NIDDR Research Agenda Chapter 5: Technology for 

access and function. 1993. 

 

ROCHA, Janicy Aparecida Pereira; DUARTE, Adriana Bogliolo Sirihal. Diretrizes de 

acessibilidade web: um estudo comparativo entre as WCAG 2.0 e o e-MAG 3.0. Inclusão 

Social, v. 5, n. 2, 2012. 

 

SANTA ROSA, José Guilherme; DE MORAES, Anamaria. Avaliação e projeto no 

design de interfaces. 1.ed. Rio de Janeiro: 2AB. 2008. 

 

SASSAKI, Romeu K. 2009. Inclusão: acessibilidade no lazer, trabalho e educação. 

Revista Nacional de Reabilitação (Reação), São Paulo, Ano XII, mar./abr., 10-16. 

 

SOUZA, Renato Rocha; ALVARENGA, Lídia. A Web Semântica e suas contribuições 

para a ciência da informação. Ciência da Informação, v. 33, n. 1, 2004. 

 

1459 



 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
 

 

 

TRIVIÑOS, Augusto Nibaldo Silva. Pesquisa qualitativa. Introdução à pesquisa em 
ciências sociais: a pesquisa qualitativa em educação. São Paulo: Atlas, p. 116-173, 
1987. 

 
 

1460 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

 

RESUMO 

Após um processo legislativo extremamente tumultuado, logo após uma sucessão presidencial 
conturbada, tem-se a aprovação da Lei nº 13.467/17 que efetua sensíveis alterações na Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT) afetando sobremaneira as relações laborais no Brasil. Na pressa do 
governo em atender a demanda do setor empresarial, além de tentar alavancar a economia brasileira 
com a “modernização” das relações de trabalho, dispositivos extremamentes questionáveis acabaram 
sendo aprovados. Com o fito de acalmar o baluarte de críticas, a Medida Provisória nº 808/17 veio 
por suavizar a reforma, entretanto não fora convertida em lei, perdendo sua vigência em abril de 2018, 
voltando-se ao status quo.  A pesquisa em tela, fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, 
usando-se os métodos de abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, adotando-
se técnica de pesquisa bibliográfica, tem por desiderato fazer uma análise quanto aos principais pontos 
da reforma trabalhista efetuada no sistema jurídico brasileiro em 2017 através da Lei nº 13.467/17 
em atenção aos vetores axiológicos prescritos na Constituição Federal de 1988. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Lei nº 13.467/17. Reforma trabalhista. Mínimo social. 

 

ABSTRACT 

After an extremely tumultuous legislative process, soon after a troubled presidential succession, Law 
nº 13.667/17 has been approved, which makes significant changes in the Consolidation of Labor Laws 
(CLT) affecting labor relations in Brazil. In the government's rush to meet the demand of the business 
sector, in addition to trying to leverage the Brazilian economy with the ‘modernization’ of labor 
relations, extremely questionable devices were finally approved. With the purpose of calming the 
bulwark of criticism, Provisional Measure nº 808/17 came to soften the reform, although it had not 
been converted into law, losing its validity in April 2018, returning to the status quo. On-screen 
research, using a methodology of qualitative analysis, using the hypothetical-deductive approaches 
of a descriptive and analytical character, adopting a bibliographic research technique, has as a reason 
to analyze the main points of the reform made in the Brazilian legal system in 2017 through Law nº 
13.467/17 in view of the axiological vectors prescribed in the Federal Constitution of 1988. 
 
KEYWORDS: Law nº 13.467/17. Labor reform. Social minimum. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O Brasil enveredou-se em uma profunda crise política e econômica, o qual teve seu 
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ápice entre 2015 a 2017. 

Na dimensão política tem-se as revelações devastadoras da operação “lava jato” que 

trouxe a lume o profundo processo de corrupção que envolvia o setor privado e a esfera política, 

incialmente, comprometendo sensivelmente o Partidos dos Trabalhadores (PT) e o ex-

presidente da república Luiz Inácio Lula da Silva. 

Não só isso, mas em face das chamadas pedaladas fiscais, onde apontava-se o 

descumprimento da lei de responsabilidade fiscal fora impetrado ação de impeachment contra 

a Presidente da República Dilma Rousseff, sendo a ação recebida pela Câmara dos Deputados 

em 2 de dezembro de 2015 e sendo finalizada em 31 de agosto de 2016 com a cassação do 

mandato da então Presidente da República por crime de responsabilidade. 

Assume-se então o vice-presidente, Michel Temer, vinculado ao Partido do Movimento 

Democrático Brasileiro (PMDB), com o desiderato que superar a mais densa crise econômica 

que o Brasil adentrara, onde encontrava-se diante  de uma alta inflação, juros elevadíssimo 

(chegou a taxa selic ser de 14,15% ao ano em 2016), formação de uma massa de desempregados, 

a quebra de empresas, estouro nas contas públicas e o mais profundo abalo na confiança do 

mercado. 

Em discursos inicias, o atual Presidente da República, afirmou que dentre várias 

medidas para superação da crise econômica e para alavancar o crescimento do Brasil dar-se-ia 

início as articulações para a promoção da reforma trabalhista. 

A tão buscada reforma trabalhista ocorreu por meio da Lei nº 13.467/17 (publicada em 

13 de julho de 2017) que alterou/acrescentou/revogou mais de 200 artigos da Consolidação da 

Leis do Trabalho (CLT), além de dispositivos das Leis nº 6.019/74 (dispõe sobre o trabalho 

temporário), nº 8.036/90 (dispõe sobre o fundo de garantia do tempo de serviço) e nº 8.212/91 

(dispõe sobre a organização da seguridade social, institui plano de custeio). 

A tão desejada reforma trabalhista fora direcionada segundo que interesses? Do 

trabalhador? Do empresariado em crise? De ambos? 

Desta feita, fazendo uso de uma metodologia de análise qualitativa, usando-se os 

métodos de abordagem hipotético-dedutivos de caráter descritivo e analítico, adotando-se 

técnica de pesquisa bibliográfica, tem-se por objetivo fazer uma análise quanto alguns institutos 

prescritos na Consolidação da Leis do Trabalho (CLT) alterados pela Lei nº 13.467/17 que 

realizou a reforma trabalhista. 
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Destaca-se que se trata, aqui, de um trabalho técnico, regido pela imparcialidade e 

desprovido do caráter ideológico partidário, onde buscar-se-á fazer uma interpretação, 

novamente, de apenas alguns institutos e dispositivos alterados e acrescidos pela Lei nº 

13.467/17 tendo por vetor interpretativo a plêiade de normas constitucionais que irradia por 

todo o sistema jurídico e a busca de sua efetivação. 

 

2. DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA 

Nas demandas trabalhistas tem-se em sua grandíssima maioria o empregado 

hipossuficiente, o qual não possui a menor condição de arcar com os custos no qual está envolto 

o processo trabalhista.  

De tal sorte, é muito comum ser concedido a justiça gratuita em sede de justiça do 

trabalho. 

No que tange alguns aspectos quanto a gratuidade da justiça houve importantes 

alterações em face da reforma trabalhista. 

No art. 790, §3º da CLT tem-se a modificação da base de cálculo para enquadramento 

do benefício da gratuidade da justiça sendo concedido aqueles que perceberem salário igual ou 

inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de 

Previdência Social. 

Diverso do que se sucede quanto ao regramento do Novo Código de Processo Civil, a 

miserabilidade não se presume em relação a pessoa natural que se declare,1 mas sim precisa ser 

comprovada a incapacidade para suportar as custas judiciais no âmbito da Justiça do Trabalho 

(art. 790, §4º da CLT). 

Entende-se conforme ensinamento da professora Vólia Bomfim e Leonardo Dias que 

em relação ao trabalhador desempregado este estaria dispensado da comprovação de 

 
1 NCPC. Art. 99.  O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na 
petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. 
(...) 
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. 
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. 
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recebimento de salário igual ou inferior a 40% do maior benefício pago pelo RGPS, visto que 

o mesmo por estar desempregado nada recebe (Cf. CASSAR & BORGES, 2017). 

O mais importante, sem dúvida, foi quanto a transferência do ônus quanto ao pagamento 

dos honorários periciais mesmo em relação ao trabalhador beneficiado da justiça gratuito (art. 

790-B da CLT), bem como em relação aos honorários sucumbenciais (Art. 791-A, §4º). 

Lembrar que a solicitação de perícias no seio do processo trabalhista é extremamente 

comum para poder constatar, v.g., ambientes insalubres e perigosos, o que se comprovando 

acarretaria o direito aos respectivos adicionais ao empregado. 

Também é importante trazer a lúme que na práxis da litigância em âmbito trabalhista é 

muito comum, também, suceder-se a sucumbência recíproca. Ou seja, em uma imensa 

quantidade de processos o trabalhador necessariamente terá que arcar com os honorários 

sucumbências, mesmo que seja de forma parcial, ainda que sob o manto da gratuidade da 

justiça. 

A transferência do ônus quanto ao pagamento dos honorários periciais e sucumbenciais 

ao trabalhador envolto com a concessão da justiça gratuita constitui flagrante condição limitante 

do acesso à justiça.2 

Lembrar que a primeira onda renovatória do acesso à justiça, conforme obra clássica de 

Mauro Cappelletti e Bryant Garth, está relacionado com os obstáculos econômicos que impede 

o cidadão de exercer o direito fundamental ao acesso à justiça, o qual é contornado com a 

assistência jurídica integral e gratuita e com a gratuidade quanto as custas judiciais. 

Quanto a gratuidade da justiça assim prescreve o novo código de processo civil: 

 

Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os 
honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 
§ 1o A gratuidade da justiça compreende: 
I - as taxas ou as custas judiciais; 
II - os selos postais; 
III - as despesas com publicação na imprensa oficial, dispensando-se a 
publicação em outros meios; 

 
2 “(...). De fato, o direito ao acesso efetivo tem sido progressivamente reconhecido como sendo de importância 
capital entre os novos direitos individuais e sociais, uma vez que a titularidade de direitos é destituída de sentido, 
na ausência de mecanismos para sua efetiva reivindicação. O acesso à justiça pode, portanto, ser encarado como o 
requisito fundamental – o mais básico dos direitos humanos – de um sistema jurídico moderno e igualitário que 
pretenda garantir e não apenas proclamar os direitos (...)”. (CAPPELLETTI & GARTH, 2002, p. 05) 
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IV - a indenização devida à testemunha que, quando empregada, receberá do 
empregador salário integral, como se em serviço estivesse; 
V - as despesas com a realização de exame de código genético - DNA e de 
outros exames considerados essenciais; 
VI - os honorários do advogado e do perito e a remuneração do intérprete ou 
do tradutor nomeado para apresentação de versão em português de documento 
redigido em língua estrangeira; 
VII - o custo com a elaboração de memória de cálculo, quando exigida para 
instauração da execução; 
VIII - os depósitos previstos em lei para interposição de recurso, para 
propositura de ação e para a prática de outros atos processuais inerentes ao 
exercício da ampla defesa e do contraditório; 
IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da 
prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à 
efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual 
o benefício tenha sido concedido. (Grifos nossos). 

 

Vislumbra-se a nova redação do art. 790-B e art. 791-A, §4º em flagrante descompasso 

com o regramento constitucional prescrito no art. 5º, LXXIV da Carta Magna: “o Estado 

prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de 

recursos;”.3 

Afira como a reforma acarreta uma distonia sistémica. Se você é parte em um processo 

trabalhista, mesmo beneficiário da justiça gratuita terá quer acarar com os honorários periciaria 

e sucumbenciais; se você é parte em um processo não trabalhista, a gratuidade da justiça abarcar 

os honorários do advogado e do perito (art. 98, §1º, IV). Qual a razão de discrímen que justifique 

esse tratamento diferenciado? Racionaliza-se uma quebra da normatividade do princípio da 

isonomia razões que justifique o tratamento diferenciado para o jurisdicionado da justiça do 

trabalho em relação a justiça civil. 

Por fim, destaca-se que os referidos artigos da CLT, reformado pela Lei nº 13.467/17, 

são objetos de questionamento perante o STF através da ação direta de inconstitucionalidade nº 

5766, protocolizada pela Procuradoria-Geral da República. In verbis: 

 
3 “Desse modo, uma norma que pretenda estabelecer gravame ao trabalhador beneficiário da assistência judiciária 
gratuita, contrariando frontalmente a norma geral e a também a norma contida no CPC, qualificando-se, desse 
modo, como avessa à noção de proteção que informa e justifica o Direito do Trabalho, não poderá ser aplicada 
porque a normatização mais ampla a afasta. 

Em termos de direitos fundamentais, a norma específica só pretere a norma geral quando for mais 
benéfica. Ora, uma norma geral, aplicável a todos, tratando de direito fundamental, cria um patamar mínimo que, 
portanto, não pode ser diminuído por regra especial, sob pena de inserir o atingido na condição de subcidadão”. 
(MAIOR & SEVERO, 2017, p. 89). 
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Os dispositivos apontados apresentam inconstitucionalidade 
material, por impor restrições inconstitucionais à garantia de gratuidade 
judiciária aos que comprovem insuficiência de recursos, na Justiça do 
Trabalho, em violação aos arts. 1º, incisos III e IV; 3º, incs. I e III; 5º, caput, 
incs. XXXV e LXXIV e § 2º; e 7º a 9º da Constituição da República.4 

 

3. DAS HORAS IN ITINERE  

No que tange a jornada de trabalho, ou seja, ao número de horas diárias despendido pelo 

trabalho a disposição do empregador, chama-se atenção em especial a alteração do art. 58, §2º 

da CLT que põe fim as chamadas horas in itinere. 

A horas in itinere refere-se ao tempo de deslocamento do empregado ao local de trabalho 

e o seu retorno, os quais eram computados na jornada de trabalho como tempo a disposição do 

empregador, em decorrência do local de trabalho ser de difícil acesso ou não servido por 

transporte público vindo a condução ser fornecida pelo empregador. 

O reconhecimento desse tempo de deslocamento como integrante da jornada de trabalho 

fora reconhecido juridicamente em decisões do TST, sendo consolidado no verbete sumular nº 

90, o qual teve sua primeira publicação em 1978. 

In verbis, o conteúdo redacional da súmula nº 90 do TST: 

 

Súmula nº 90 do TST 
HORAS "IN ITINERE". TEMPO DE SERVIÇO (incorporadas as Súmulas 
nºs 324 e 325 e as Orientações Jurisprudenciais nºs 50 e 236 da SBDI-1) - Res. 
129/2005, DJ 20, 22 e 25.04.2005  
I - O tempo despendido pelo empregado, em condução fornecida pelo 
empregador, até o local de trabalho de difícil acesso, ou não servido por 
transporte público regular, e para o seu retorno é computável na jornada de 
trabalho. (ex-Súmula nº 90 - RA 80/1978, DJ 10.11.1978) 
II - A incompatibilidade entre os horários de início e término da jornada do 
empregado e os do transporte público regular é circunstância que também gera 
o direito às horas "in itinere". (ex-OJ nº 50 da SBDI-1-inserida em 01.02.1995) 
III - A mera insuficiência de transporte público não enseja o pagamento de 
horas "in itinere". (ex-Súmula nº 324 – Res. 16/1993, DJ 21.12.1993)  
IV - Se houver transporte público regular em parte do trajeto percorrido em 
condução da empresa, as horas "in itinere" remuneradas limitam-se ao trecho 
não alcançado pelo transporte público. (ex-Súmula nº 325 – Res. 17/1993, DJ 
21.12.1993) 

 
4 STF. ADI nº 5766. Disponível em: <http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5250582>. Acessado 
em: 01 de outubro de 2018. 

1466 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 V - Considerando que as horas "in itinere" são computáveis na jornada de 
trabalho, o tempo que extrapola a jornada legal é considerado como 
extraordinário e sobre ele deve incidir o adicional respectivo. (ex-OJ nº 236 
da SBDI-1 - inserida em 20.06.2001)  

 

Em decorrência da jurisprudência consolidada do TST de mais de duas décadas, deu-se 

alteração da própria CLT (Lei nº 10.243/01) inserindo o conteúdo normativo quanto as horas 

in itinere:  

 

Art. 58. (...). 
§2º O tempo despendido pelo empregado até o local de trabalho e para o seu 
retorno, por qualquer meio de transporte, não será computado na jornada de 
trabalho, salvo quando, tratando-se de local de difícil acesso ou não servido 
por transporte público, o empregador fornecer a condução”. 

 

Em face da Lei nº 13.467/17 as horas in itinere são extirpadas da CLT deixando de 

compor o patrimônio jurídico do empregado tendo em vista a prescrição de que o tempo para 

deslocamento, em qualquer hipótese, não constitui tempo a disposição do empregador. 

 

4. DO DIREITO DA GESTANTE 

Sem dúvida que um dos pontos mais criticáveis da reforma trabalhista versa sobre a 

alteração da norma proibitiva para permissiva quanto ao trabalho insalubre desenvolvido por 

trabalhadora gestante e lactante (art. 394-A da CLT) em clara discrepância ao valor 

constitucional da proteção a maternidade abarcado no art. 6º da Constituição de 1988.  

A redação atual veda a atividade insalubre, para gestante, apenas no seu grau máximo 

(este enquadrado em apenas algumas atividades laborativas).  Em grau mínimo ou médio seria 

permitido o labor da gestante, salvo apresentação de atestado médico com recomendação de 

afastamento.  

Também tornou permissivo o trabalho insalubre pela trabalhadora em período de 

lactação, em qualquer um dos graus. Novamente, pode haver o afastamento de tais atividades 

quando apresentado atestado médico, pela lactante, por médico de sua confiança. 

Quando o laudo médico não recomendar o trabalho em ambiente insalubre para gestante 

ou lactante e não houver outro local salubre para a gestante ou lactante laborar será considerado 
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gravidez de risco e ensejará o direito a percepção de salário-maternidade pela trabalhadora (art. 

394-A, §3º da CLT).  

Afere-se que a redação supra encontra-se em descompasso com a legislação 

previdenciária,  posto que o salário maternidade prescrito no art. 71 da Lei nº 8.213/91 possui 

lapso temporal bem especifico: “(...) durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período 

entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste (...)”. 

Fora desses parâmetros, prevê o art. 93, §3º do Decreto nº 3.048/99, que regulamente a 

lei previdenciária retro, o alargamento do repouso anterior ou posterior ao parto em duas 

semanas, em face de atestado médico.  

Da forma que está prescrito o art. 394-A, §3º da CLT a trabalhadora que não puder 

laborar em ambiente insalubre e não havendo ambiente salubre na empresa para ser realocada 

fara jus ao salário-maternidade durante todo o período de gravidez de risco.  

Em uma conta grosseira ter-se-á um salário-maternidade que poderá fluir por mais de 

um ano (9 meses de gestão + 120 dias de licença). 

Uma pergunta é pertinente: como será custeado esse alargamento do salário-

maternidade? Criou-se o “benefício” e esqueceu-se de criar a fonte de custeio.  

É importante deixar claro que não se está querendo ventilar que a gestante e lactante 

devam ficar descobertas, mas sim que o legislador inseri uma nova legislação sem atentar para 

o sistema jurídico, o que acaba por criar inconsistências, conflitos, quimeras, quando não a 

própria invalidade da norma por inadequação a constituição. 

 

5. DAS FÉRIAS 

Afere-se uma alteração pertinente quanto ao instituto das férias permitindo que a mesma 

possa ser fracionando em até três períodos, desde que haja concordância do empregado. 

Destaca-se que um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem 

ser inferior a 5 dias, bem como o início das férias não se pode dar com dois dias de antecedência 

de feriado ou de repouso semanal remunerado. 

Além disso fora revogado a regra da concessão das férias de uma parcela única aos 

menores de dezoito anos e maiores de cinquenta anos.  

1468 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

É certo que as razões que poderiam subsistir no que tange a essa concessão em parcela 

única das férias aos menores de dezoito anos e maiores de cinquenta anos na década de 70 

(baixa expectativa de vida, por exemplo), não mais subsiste nos dias atuais (CF. SILVA, 2017). 

De sorte que se vislumbra como pertinentes as modificações quanto ao regramento das 

férias, principalmente, quanto a revogação da vedação ao fracionamento das mesmas pelos 

trabalhadores maiores de 50 anos.  

Em relação aos menores de 18 anos frisa-se que fora mantido o regramento de fazer 

coincidir suas férias com as férias escolares (art. 136 da CLT). 

 

6. DA CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE SÚMULAS 

Em decorrência da alteração do art. 702, I, “f” da CLT pela Lei nº 13.467/17 criou-se 

um conjunto de requisitos e procedimentos para criação e alteração de súmula e enunciados (do 

TST e TRTs)5 de sorte que os tribunais não poderão mais seguir o rito nos conformes dos seus 

regimentos internos,6 o que sem dúvida vem por burocratizar e dificultar o processo de 

uniformização da jurisprudência (em verdade tem sua inviabilização). 

O estabelecimento e alteração das súmulas e enunciados dependeram de aprovação de 

2/3 do pleno quando a matéria ventilada já tiver sido decidida de forma idêntica, por 

unanimidade, em no mínimo dois terços das turmas, pelo menos dez sessões diferentes em cada 

uma delas. 

Constate como isso dificulta de maneira insuperável a uniformização jurisprudencial: 

precisa-se de decisões unânimes (extirpou a jurisprudência fruto de acordão por maioria) sobre 

determinado assunto, em 6 turmas das 8 que possui o TST, em 10 sessões diversas.7 

Lapida SILVA (2017): 

 

 
5 O §4º do art. 702 da CLT determina que os Tribunais Regionais devem seguir as prescrições do art. 702, I, “f” 
da CLT. 
6 “Postas essas premissas, aprendemos pelo art. 702, I, f, que o legislador aumentou o grau de exigência para a 
formação de súmulas, retirando do TST o poder de regulamentar seu modo de operação por regimento interno, 
como constava da redação anterior(...)”. (SILVA, 2017, p. 131). 
7 “(...). Mesmo que se admita a necessidade de um número razoável de precedentes e de certa formalidade é 
inegável que aqui o formalismo foi exagerado. O leitor já deve ter ouvido a expressão ‘não jogue a criança com a 
água do banho’. Pois foi justamente o que o legislador reformista acabou fazendo. Sob a justificativa de limitar o 
ativismo judicial das cortes trabalhistas, acabou inviabilizando totalmente a edição de súmulas e enunciados 
destinado a uniformizar a jurisprudência trabalhista. (...)”. (ALMEIDA & LIMA, 2018, p. 26). 
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(...) a norma ignora a existência das seções especializadas, que são tão caras à 
estrutura do TST; há evidente contrassenso neste particular, porque as 
decisões das turmas, utilizadas com suporte para as súmulas pelo art. 702, 
podem ter sido revistas pelo órgão de hierarquia superior, que é a SDI 1 do 
TST, em julgamento de recurso de embargos; a pressa com que a reforma 
trabalhista foi aprovada não permitiu ao legislador observar que este será um 
raro caso de formação de súmula com julgados de hierarquia inferior; (p. 131) 

 

Além disso, por decisão de 2/3 dos seus membros, pode os tribunais restringir os efeitos 

de determinada declaração ou decidir que a mesma só manifestará efeitos quando da publicação 

no diário oficial. 

Fora acrescido, ainda, que nas sessões para julgamento, quando da uniformização da 

jurisprudência, será pública, devendo ser divulgadas com no mínimo 30 dias de antecedência e 

possibilitar a manifestação oral da Procurador-Geral do Trabalho, pelo Conselho Federal da 

Ordem dos Advogados do Brasil, pelo Advogado-Geral da União e por confederações sindicais 

ou entidades de classe de âmbito nacional. 

Afira que no momento que apenas o pleno pode uniformizar a jurisprudência tem-se a 

retirada de poder da SDI (subseção especializada em dissídios individuais) e SDC (seção de 

dissídio coletivos) para emissão das orientações jurisprudências e teses vinculantes (Cf. 

CASSAR, 2017). 

Fica claro que o télos do legislador fora restringir o ativismo judicial na esfera trabalhista 

(Cf. CASSAR, 2017). A redação do art. 702 entra em consonância com o art. 8º, §2º da CLT: 

“Súmulas e outros enunciados de jurisprudência editados pelo Tribunal Superior do Trabalho e 

pelos Tribunais Regionais do Trabalho não poderão restringir direitos legalmente previstos nem 

criar obrigações que não estejam previstas em lei”. 

Vislumbra-se o ativismo judicial, dentro da razoabilidade, como imprescindível a 

renovação normativa do sistema jurídico brasileiro, posto a incapacidade do legislador em 

introjetar norma através de leis em tempo hábil posto o dinamismo social fruto da hiperconexão. 

De forma clara, o reformador da CLT, com um discurso de diminuir a insegurança 

jurídica, busca cristalizar o conteúdo legislativo da Lei nº 13.467/17 de forma que o judiciário 

trabalhista retorne a ser a “boca da lei” da época do Estado Liberal, pós revolução francesa. 

O professor SILVA (2017), quanto ao conteúdo redação alterada do art. 702 da LCT 

chega a divisar o fim das súmulas do TST: 
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1. Uma das tônicas da reforma trabalhista foi enquadrar o TST, cujas súmulas 
devem ter causado muito desconforto para alguns setores da sociedade. Ao 
longo deste livro, citamos numerosos entendimentos da instância máxima da 
Justiça do Trabalho que foram contrariados ou suavizados pelo legislador, em 
inequívoco esforço de esvaziar o acervo conceitual elaborado ao longo de 
décadas. Digo décadas porque foram encontrados dispositivos contrariando 
súmulas dos anos 1960, como aquela da jornada itinerária, até temas dos anos 
2010, como a ultratividade. Ao mesmo tempo em que as súmulas recebem o 
dardo envenenado disparado pelo legislador, o art. 702 é reescrito para tentar 
fechar o cerco e inibir a formação de novos entendimentos sumulados. Por 
extensão, também foram enquadrados os TRTs. Se nós lembrarmos que os 
recursos de revista praticamente desaparecem no oceano da transcendência 
(nova redação ao art. 896-A), não está errada a afirmação de que a edição de 
súmulas no TST está com os dias contados. Será isso realmente desejável? 
2. O TST, com seus erros e acertos, é um tribunal de âmbito nacional que tenta 
impedir que o direito do trabalho seja concretizado de formas diferentes entre 
as 27 unidades da federação. Há expressa promessa constitucional no sentido 
de que o direito do trabalho seja monopólio da União e seja uno (art. 22, I), 
evitando lutas fraticidas e tratamento discriminatório entre os cidadãos pelo 
singelo fato de atuarem em Estados e regiões distintas do país. Como o direito 
não é formado apenas pela produção das normas, mas, sobretudo, pela 
aplicação delas no tempo e no espaço, a promessa somente poderá ser 
cumprida se, além da produção ficar concentrada apenas em leis federais, sua 
concretização ser supervisionada por um órgão central. Bater forte no TST, 
como fez a reforma de 2017, tende a debilitar a legislação trabalhista e abre a 
perspectiva da proliferação de entendimentos pulverizados, disformes e 
regionalizados, aumentando a insegurança jurídica. Empresa de atuação de 
âmbito nacional deverá sofrer muito com essa inibição jurisprudencial do 
TST, ao passo que os trabalhadores provavelmente receberão valores distintos 
por trabalho igual, dentro da mesma nação. Demonstramos, assim, nossa 
preocupação com a obsessão do legislador em restringir a atuação do TST. 
(ps. 129-130) 

 

Na busca de uma segurança jurídica por meio da imutabilidade das normas trabalhistas 

(o que é impossível face que o ato de interpretar constitui um ato de inovar) vem por acarretar 

efeito diametralmente diverso. Em face da impossibilidade sistemática de uniformizar a 

jurisprudência ter-se-á decisões díspares nos diversos graus de jurisdição acarretando um estado 

de “loucura jurídica” (Cf. ALMEIDA &LIMA, 2018). 

Ter-se-á o caos normativo, o que é normal quando da inovação legislativa de maior 

envergadura, mas não se terá mais o instrumento de reorganização, posto a impossibilidade de 

uniformização da norma veiculada através da jurisprudência.  

 

1471 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Por fim, não poderíamos encerrar esse artigo sem registrar que, como em 
outros vários pontos, também no que diz respeito à possibilidade de 
interpretação da lei e à uniformização da jurisprudência, a “Reforma 
Trabalhista” não importou avanço, mas um claro retrocesso. Essa “Reforma” 
somente poderia ser considerada uma “modernização” das relações de 
trabalho se por essa palavra se entendesse um retorno à Idade Moderna, época 
em que se acreditava que a Lei era completa e o Juiz apenas a boca que a 
pronunciava. (Cf. ALMEIDA &LIMA, 2018, ps. 30-31) 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Da plêiade de alterações que a CLT fora submetido com a Lei nº 13.467/17 fora 

destacado pontualmente a nova modalidade de contrato referente ao trabalho intermitente; a 

obrigatoriedade de pagamento dos honorários periciais e sucumbências mesmo para a parte 

beneficiaria de justiça gratuita; o fim do computo das horas in intinere da composição da 

jornada de trabalho; a permissão do trabalho de mulheres gestantes em ambientes insalubres; o 

fracionamento maior das férias; e sobre a alteração do procedimento quanto a uniformização 

da jurisprudência trabalhista. 

Entende por infeliz o regramento que transfere o ônus quanto ao pagamento dos 

honorários periciais mesmo em relação ao trabalhador beneficiado da justiça gratuito (art. 790-

B da CLT), bem como em relação aos honorários sucumbenciais (Art. 791-A, §4º), estando 

esses dispositivos eivados de inconstitucionalidade material por constituir um obste ao acesso 

à justiça do empregado hipossuficiente. 

Quantas as horas in itinere, estas são extirpadas da CLT, deixando de compor o 

patrimônio jurídico do empregado em vista da prescrição de que o tempo para deslocamento, 

em qualquer hipótese, não constitui tempo a disposição do empregador. Isso constitui retrocesso 

e viola o mínimo existencial social do empregado. 

Também se tem um retrocesso em matéria de norma protetiva ao trabalhador com a 

possibilidade de norma permissiva da realização de trabalho insalubre por trabalhadora gestante 

e lactante em total distonia a proteção a maternidade prescrito no art. 6º da Constituição Federal. 

Já em relação ao fracionando em até três períodos das férias, na qual um dos períodos 

não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5 dias, entende-se como 

pertinente a inovação legislativa. 

Por fim, em relação a alteração do art. 702, I, “f” da CLT, que dificulta de forma 

hercúleo a uniformização da jurisprudência trabalhista. Acredita-se estar diante de um grande 
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anacronismo, voltando-se a época do Estado Liberal onde juiz era “boca da lei”, o que impedi 

a renovação normativa através da interpretação judicial, restringindo a revelação da norma 

apenas aos restritivos limites gramaticais daquilo que fora legislado. 

De forma geral, tirando alguns pontos específicos, é constituído de normas matérias de 

direito trabalhista extremamente prejudicais ao trabalhador, e quanto as normas de processo 

trabalhista constata uma tentativa de restrição a autonomia da justiça trabalhista. Em todos esses 

aspectos desvela-se uma ideologia neoliberal que busca o controle da força de trabalho em face 

de um discurso falacioso de que a proteção ao trabalhador é o limitador da expansão da 

economia (Cf. ROCHA &; RIBEIRO, 2017) 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O cimento se mostra um produto relevante no tocante ao desenvolvimento das atividades 

econômicas no Brasil, especialmente, no âmbito da construção civil. Dessa forma, seu 

mercado vem sendo composto por grandes grupos cimenteiros. Nesta perspectiva, o presente 

estudo tem como objetivo mensurar os índices de concentração da indústria brasileira de 

cimento no período de 2003-2013. O processo metodológico utiliza-se os índices de 

concentração para calcular como são distribuídas as parcelas de mercado. Os dados utilizados 

são de fontes secundárias. Diante dos resultados expostos, percebe-se que a indústria de 

cimento mostra um mercado oligopolista, no qual um grupo detém a maior parcela de 

mercado. Além disso, observa-se que ocorreu uma redução da concentração do poder de 

mercado das empresas de cimento, o que torna o mercado mais distribuído e competitivo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cimento. Concentração. Mercado. Índices. 

 

ABSTRACT 

If cement shows a product of utmost importance in the development of economic 

activities in Brazil, especially in the field of civil construction, that way, your market is 

composed of large groups cimenteiros. With this in mind, the present study aims to 

measure the concentration of the brazilian cement industry in the period of 2003-2013. 

The methodological process used to calculate concentration indices as are distributed 

the plots. The data used are secondary sources. On the results exposed, the cement 

industry shows an oligopolistic market, where a group holds great market share. In 

addition, it was observed that there was a reduction in the concentration of market 

power of the cement companies, which makes the market well distributed and 

competitive. 

 

KEYWORDS: Cement. Concentration. Market. Indices. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor da construção civil é um dos mais importantes e dinâmicos da economia 

brasileira. Em termos de investimentos, geração de renda, empregos diretos e indiretos o 

setor se destaca no cenário econômico nacional. Além disso, atende uma das principais 

necessidades básicas do cidadão brasileiro, a moradia. Entre importantes indústrias que 

fornecem insumos para este setor, como a da cerâmica, materiais elétricos, vidros, 

laminados, madeira, entre outros, destaca-se a indústria de cimento (GALDINO; 

GARCIA, 2008). 

Nos últimos anos, indústria brasileira de cimento vem destacando-se na 

economia nacional com altas estatísticas e relevância para o desenvolvimento no país. 

Nesse sentido, destaca-se que o crescimento no ramo cimenteiro decorre, 

principalmente por: aumento significativo da produção, alto consumo, investimentos 

expressivos em novas unidades fabris, execução de programas habitacionais, licitação 

dos grandes projetos hidrelétricos e infraestruturais (SANTOS, 2011). Salienta-se que 

entre os grupos que compõem a indústria de cimento no Brasil, pode-se mencionar: 

João Santos, Votorantim, Cimpor, Ciplan, Holcim, Lafarge, Itambé, Intercement 

(AYRES; DAEMON; FERNANDES, 1999). 

Pode-se dizer que uma das principais características da indústria cimenteira é o 

mercado de oligopólio natural, dessa forma, existem apenas um restrito e pequeno 

número grupo de grandes firmas produtoras. Para tanto, existem diversas barreiras para 

entrada e saída de grupos da indústria, em razão do produto homogêneo, e ser altamente 

intensiva em capital (CUNHA; FERNANDEZ, 2003). 

O Brasil é um dos maiores produtores e consumidores de cimento na América 

Latina e no mundo. Encontram-se instaladas no país grandes e importantes empresas 

produtoras deste insumo básico da construção civil, dessa forma, existindo uma enorme 

variedade de tipos de cimento. Todavia, salienta-se que as diferenças básicas entre tais 

na resistência, tempo de secagem e cor. Segundo o Sindicato Nacional da Indústria do 

Cimento - SNIC (2006), 98% do insumo produzido no Brasil e no mundo é o tipo 

Portland. Por essa razão, este o produto analisado neste estudo. 
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O alto grau de centralização do capital e concentração industrial implica um 

pequeno número de empresas dominando uma determinada indústria. De acordo com 

Braga e Mascolo (1982), em um sentido amplo, concentração significa acumulação de 

certos atributos econômicos (tais como renda, riqueza, produção, etc.) por 

correspondentes unidades de controle (indivíduos, firmas, estabelecimentos industriais). 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho consiste em mensurar os índices de 

concentração da indústria brasileira de cimento no período de 2003-2013. Para uma 

melhor compreensão do trabalho, este foi estruturado em seções, a saber: introdução; 

aspectos teóricos na seção 2; metodologia na seção 3; resultados e discussões na seção 

4; e, por fim, são realizadas breves conclusões na seção 5. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Estruturas de Mercado e Medidas de Concentração  

 

As estruturas de mercado demonstram informações sobre a organização 

industrial, que por sua vez, é determinada pelo número de firmas produtoras existentes, 

diferenciação do produto, e existência de barreiras à entrada de novas empresas 

(BRAGA, 1980, p. 15-16). O estudo da estrutura de mercado de um determinado setor é 

imprescindível à mensuração da concentração industrial, sendo assim, necessário obter 

informações sobre a estrutura produtiva, tamanho e poder de mercado de uma dada 

empresa (COMUNELO & GODARTH, 2014). 

Considerando a abordagem literária, constata-se que a concentração industrial é 

bastante utilizada para determinar qual estrutura de mercado vigora em determinada 

indústria. Para Leite e Santana (2011) o termo de concentração industrial é um dos 

fatores mais relevantes na dinâmica das estruturas de mercado, dessa forma, a 

concentração é considerada um indicador de essencial na classificação de um 

determinado mercado. 
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Por meio dos índices de concentração, é possível detectar o tipo da concorrência 

efetiva de um dado mercado, pois, um maior grau de concentração indica que a 

concorrência entre as empresas daquele dado mercado é menor e o poder de mercado da 

indústria está concentrado em uma ou em poucas empresas. Ademais, a capacidade que 

uma empresa tem de controlar o preço de venda do produto, está relacionada com o 

poder de mercado da mesma, pois, as empresas de destaque no mercado são aquelas que 

produzem custos menores, proporcionando vantagens para as demais com relação à 

competição entre preços, levando, assim, a ocupação de uma maior parcela de mercado 

por essa empresa (RESENDE; BOFF, 2002).  

Segundo Braga (1980), o oligopólio é um mercado que contém uma quantidade 

reduzida de grandes firmas que rivalizam entre si, de forma que, as empresas maiores ao 

realizarem seus ajustamentos geram interferência nos preços e nas quantidades vendidas 

das demais empresas rivais. Percebe-se que um mercado mais concentrado tende ao 

modelo oligopolista. Além disso, as empresas podem se deparar com diferentes 

estruturas de mercado, onde, destacam-se dois extremos: o mercado de concorrência 

perfeita e a estrutura monopolista. 

Na dinâmica de concorrência perfeita inúmeras firmas competem entre si com 

um produto homogêneo, dessa forma, cada uma delas faz parte de uma parcela mínima 

do mercado, onde os preços são dados pelo mercado e cada firma deve se atentar-se 

com a quantidade a ser produzida, visto são tomadoras de preços. Já no modelo 

monopolista, existe apenas uma firma que detém todo mercado, dessa maneira, sendo 

protegida por barreiras que impossibilitam a entrada de novas firmas. Isto é, a firma é 

formadora de preços (VARIAN, 2012). 

De acordo com Pindyck; Rubinfeld (2002), o oligopólio caracteriza o tipo modo 

de estrutura que mais comum entre as estruturas de mercado, dessa forma, diversas 

industrias seguem a abordagem oligopolista, por exemplo: petroquímica, 

automobilística, siderúrgica e cimentos.  Aqui, as empresas costumam enfrentar 

dificuldades no curto prazo, mas no longo prazo, maioria das empresas conseguem 

lucros satisfatórios.  
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O poder de mercado de um determinado grupo empresarial pode ser revelado 

por meio do patrimônio líquido, volume de produção e o número de funcionários 

empregados, dessa forma, quanto mais for concentrado o poder, os níveis individuais da 

participação no mercado das demais firmas estarão sendo reduzidas. Assim, 

ocasionando um maior grau de desigualdade na repartição das parcelas de mercado 

entre as empresas existentes (RESENDE; BOFF, 2002).  

As medidas de concentração são compostas por duas categorias de índices: Os 

parciais e os índices-resumo. No primeiro caso, considera apenas uma parcela do 

quantitativo total de empresas existentes na indústria; por exemplo: índice de razão de 

concentração. Já o segundo caso, abrange todas as firmas da indústria, por exemplo: o 

índice Hirschman - Herfindahl e o índice de entropia (BRAGA, 1980). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Área de estudo, fonte de dados e variáveis estudadas 

 

A área de estudo compreende as principais empresas da indústria brasileira de 

cimento com objetivo de mensurar a concentração e a estrutura do mercado. O cimento 

foi o objeto de estudo escolhido pelo fato de ser um produto homogêneo no seu 

segmento, e por apresentar grande importância na composição de obras públicas ou 

privadas.  

Os dados foram coletados por meio de informações disponíveis do relatório 

anual do Sindicato Nacional da Indústria de Cimento (SNIC) para o período de 2003 - 

2013. As variáveis utilizadas para analisar o objetivo proposto corresponderam à 

produção e às vendas das empresas do ramo de cimento. 

 

3.2 Índice de Hirschman - Herfindahl 
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O índice de – Hischman – Herfindhal aponta o número e o tamanho das firmas 

em um setor ou mercado (DDE, 2014). Este índice é expresso através da fórmula, a 

seguir:  

2

1

n

i

i

HH s


  

Onde: 

n = Quantidade de empresas no mercado; 

Si = Participação da empresa i no mercado 

O resultado do índice varia em um intervalo 1/ 1n HH  . Para o caso de 

HH=1, temos um caso de monopólio, aonde uma única empresa opera no mercado. O 

limite superior do índice está associado ao caso externo de monopólio no qual uma 

única empresa opera no mercado. O limite inferior decorre de que HH é uma função 

convexa definida no simples. 

 1

1

0,1 : 1
n

n

n i

i

S S S



 
   
 

  

           Assim, o índice assume o valor mínimo 1/HH n  para 

1

1 2 ....

i

ns s s   isto é, quando todas as empresas têm o mesmo tamanho. Quanto 

maior for HH, maior será a concentração, sendo assim, menor a concorrência entre os 

produtores (Kupfer & Hasenclever, p. 78, 2002). 

          O HH por ser um índice resumo, leva em consideração os dados de todas 

as empresas que compõe o setor da indústria de cimento e suas devidas participações no 

mercado. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Produção nacional de cimento 
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A indústria de fabricação de cimento é considerada um setor importante para a 

economia do país, pois, produz insumo elementar à indústria da construção, grande 

empregadora de mão de obra, bem como colabora para o desenvolvimento da 

infraestrutura no Brasil (VIANA, 2014). Nessa perspectiva, a seguir, é apresentada a 

produção total da indústria brasileira de cimento no período de 2003 – 2013. 

 

Gráfico 1 - Produção total da Indústria brasileira de cimento (2003-2013) 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do SNIC. 

 

A análise dos dados da produção de cimento no país para os anos de 2003 à 

2013 apresentados no gráfico 1, mostra uma expansão na produção do cimento. 

Percebe-se que houve uma queda na produção cimenteira em 2008; em virtude da crise 

financeira iniciada no final de 2008 e no primeiro semestre de 2009; mas em 2010 foi 

realizada a retomada do crescimento da produção. Pode-se dizer que as novas unidades 

industriais instaladas e o aumento da capacidade produtiva existentes contribuíram para 

obtenção de uma produção recorde, cerca em torno de 70 milhões de toneladas de 

cimento em 2013. 

Deve-se afirmar que o aumento na produção de cimento no Brasil colabora para 

o desenvolvimento das economias locais através da geração de empregos e da 
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arrecadação de impostos, bem como para atender e responder às necessidades e 

preocupações das comunidades. Salienta-se que as firmas vêm investindo na melhoria 

da qualidade de vida dos indivíduos locais com ações de qualificação profissional, 

educacional, esportivos, serviços comunitários e de preservação da cultura e patrimônio 

histórico (CNI, 2012). 

 

4.2 Análise dos Índices de Concentração da Indústria Brasileira de Cimento  

4.2.1. Índice de Hirschman – Herfindahl 

O índice Hirschman – Herfindahl é uma medida de concentração bastante 

utilizada pelos especialistas. No gráfico 2, é possível notar os dados estatísticos do 

índice de Hirschman – Herfindahl e as parcelas de mercado de cada firma da indústria 

de cimento no Brasil, no período de 2003-2013.  

 

Gráfico 2 - Hirschman - Herfindahl e parcelas de mercado “Si” (2003-2013) 

 
Fonte: Elaboração dos autores a partir dos dados do SNIC. 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

João Santos 0,0154 0,0170 0,0184 0,0148 0,0143 0,0154 0,0130 0,0122 0,0116 0,0108 0,0103

Votorantim 0,1717 0,1641 0,1557 0,1509 0,1743 0,1689 0,1626 0,1433 0,1331 0,1253 0,1286

Cimpor 0,0098 0,0103 0,0101 0,0087 0,0089 0,0082 0,0077 0,0085 0,0077 0,0076

Ciplan 0,0005 0,0011 0,0010 0,0009 0,0008 0,0007 0,0008 0,0009 0,0010 0,0012 0,0015

Holcim 0,0077 0,0071 0,0065 0,0060 0,0060 0,0059 0,0051 0,0054 0,0048 0,0045

Lafarge 0,0044 0,0042 0,0046 0,0034 0,0033 0,0044 0,0046 0,0060 0,0076 0,0078 0,0071

Itambé 0,0006 0,0006 0,0005 0,0004 0,0004 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0006 0,0007

Intercement 0,0063 0,0061 0,0063 0,0052 0,0052 0,0080 0,0100 0,0101 0,0099 0,0093 0,0342

Outros* 0,0065 0,0060 0,0077 0,0196 0,0128 0,0083 0,0107 0,0125 0,0163 0,0206 0,0427

H.H. 0,2230 0,2166 0,2108 0,2097 0,2260 0,2204 0,2151 0,1997 0,1926 0,1877 0,2250
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De acordo com o gráfico 2, observa-se que os dados nos anos iniciais uma 

tendência na redução da concentração, dessa forma, o índice variou negativamente, de 

(0,2230) em 2003 para (0,2097) em 2006. Esse resultado revela que o índice está mais 

próximo de zero, ou seja, as parcelas de mercado estão melhores distribuídas entre os 

grupos.  

Em 2007, o índice HH voltou a crescer e atingiu o seu maior valor calculado 

entre os demais anos, com resultado de (0,2260), ou seja, o índice se distancia de 0 e se 

aproxima mais de 1. Assim o mercado está mais concentrado e aumentou a 

desigualdade na distribuição de parcelas de mercado, dessa forma, alcançando o ponto 

ápice no amostra em análise. 

Em 2012, ocorre o menor valor calculado (0,1877), desse modo, afirma-se que o 

mercado de cimento está melhor distribuído. Ademais, nota-se que o grupo Votorantim 

detém maior poder de mercado em todos os anos estudados, a diferença para os demais 

grupos é expressiva e revela que o grupo detém cerca de 40% do mercado, dessa forma, 

restando apenas 60% para os outros oito grupos (João Santos, Cimpor, Ciplan, Holcim, 

Lafarge, Itambé, Intercement, outros).  Em 2013, o índice HH volta a crescer, dessa 

forma, atingindo o valor numérico de 0,2250. Tal resultado indica, novamente, que o 

mercado está mais concentrado. 

Em meado de 2013, a empresa francesa Lafarge e a firma suíça Holcim 

protocolam a fusão dos grupos, desse modo, formando a “Lafarge-Holcim”. A união 

dos empreendimentos possibilitou maiores sinergias e a diminuição das despesas. A 

ideia de fusão vem sendo debatida desde o início de 2008, quando a produção da 

Holcim iniciou uma trajetória decrescente (GALHARDO, 2014).  

Ainda em 2013, o grupo Intercement adquiriu os direitos acionistas da firma 

Cimpor, dessa forma, garantido maiores benefícios nas operações de logística e a 

diminuição do raio médio de atuação, melhor uso das unidades. Além disso, partir da 

incorporação da Cimpor, o grupo atingiu metas de expansão de limites geográficos, 

dessa maneira, tornando-se um dos maiores empreendimentos da indústria de cimento 

do mundo (INTERCEMENT, 2013).   

1482 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por meio das informações obtidas, buscou-se responder a problemática inicial, 

ou seja, mensurar os índices de concentração tendo como referência a indústria de 

cimento, no período de 2003 a 2013. A partir dos resultados, observou-se que a 

produção de cimento obteve um crescimento relevante, desse modo, o último ano em 

análise, alcançou a marca recorde, cerca de 70 milhões de toneladas. Salienta-se que as 

instalações de novas unidades e o aumento da capacidade produtiva contribuíram para 

tal resultado. 

Quanto à medida de concentração referente ao índice de Herfindahl-Hirschman, 

verificou-se que houve uma redução do nível de concentração do grupo de empresas 

estudadas, dessa forma, ocasionando uma melhor distribuição das parcelas de mercado. 

Contudo, salienta-se que no último ano em análise houve um aumento dos dados, ou 

seja, o mercado mostra-se mais concentrado. 

Portanto, os resultados apontam que a indústria brasileira de cimento passou por 

um processo de redução da concentração, de maneira que as parcelas de mercado estão 

bem distribuídas entre as empresas estudadas. Ademais, a menor concentração implica 

em um mercado melhor distribuído e mais competitivo. 

Recomenda-se para a elaboração de trabalhos futuros uma análise para outros 

setores de mercado. Salienta-se a importância de utilizar tais métodos como forma de 

inserimento ou não de novas empresas no mercado. Além disso, servindo como subsidio 

para elaboração de projetos para as próprias empresas do mercado. 
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De Bike ao Instituto: por uma mobilidade ativa da comunidade acadêmica 

do IFRN 
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Rafael da Silva Medeiros3, Maria Eduarda da Cunha Machado4 e Cédrick C. Gomes da Silva5 

1,2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Avançado Lajes 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

Este artigo é parte de um projeto em desenvolvimento pelo Laboratório de Gestão e Sociedade 

(LaGeS/IFRN) vinculado ao CNPq. Partindo da abordagem dos sistemas sociotécnicos de 

Kingsley Dennis e John Urry, assim como, preceitos desenvolvidos por Henri Lefebvre, 

buscamos explorar as condições espaciais e de possibilidade para o desenvolvimento de uma 

cultura da ciclomobilidade no contexto da comunidade acadêmica do campus Lajes do IFRN. 

A dependência dos meios motorizados de mobilidade atrelado a precariedade do transporte 

escolar em cidades do Sul Global, permitem o refletir sobre as condições de possibilidade para 

o uso da bicicleta como alternativa para os movimentos pendulares dos jovens.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ciclomobilidade. Produção de espaço. Mobilidade pendular 

 

ABSTRACT 

This article is part of a project being developed by the Management and Society Laboratory 

(LaGeS / IFRN) linked to CNPq. Starting from the sociotechnical systems approach of Kingsley 

Dennis and John Urry, as well as the precepts developed by Henri Lefebvre, we seek to explore 

the spatial and possibility conditions for the development of a culture of cycling in the context 

of the academic community of the Lajes IFRN campus. The dependence of motorized means 

of mobility linked to the precariousness of school transportation in cities of the Global South, 

allow us to reflect on the conditions of possibility for the use of the bicycle as an alternative for 

the commuting of young people. 

 

KEYWORDS: Cycling. Space production. Pendular mobility. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diversos são os trabalhos que vem nos últimos anos apontando para os problemas da 

mobilidade urbana e suas consequências. Por exemplo, quanto a sustentabilidade ambiental e 

mobilidade (OLIVEIRA et al., 2011), a importância dos transportes alternativos (ARAUJO; 

SOUZA, 2011; XAVIER et al., 2009) e aspectos democráticos da utilização de bicicletas 

(FURNESS, 2005). No contexto de ressignificação da mobilidade, em janeiro de 2012 foi criada 

a Lei Nº 12.587 que institui as diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana (PNMU). 

Como uma de suas diretrizes tem-se a priorização dos modais de transporte não motorizados e 

dos serviços de transporte público coletivo sobre o transporte individual motorizado. Dentro 

deste contexto, destaque tem sido dado as grandes metrópoles brasileiras, mas pouco se discute 

sobre cidades menores características do Sul global. 

Contando com um campus avançado do Instituito Federal do Rio Grande do Norte, o 

município de Lajes, lançou no final de 2018 seu Plano Diretor. Neste, estão incluídas projeções 

e políticas de desenvolvimento para os próximos dez anos. Seguindo este processo, considera-

se fundamental desenvolver pesquisas que possibilitem o repensar sobre as formas de 

mobilidade dos atores que constituem o IFRN campus avançado Lajes dentro das novas 

perspectivas de mobilidade. Considera-se aqui, especialmente, aqueles que residem no 

município de Lajes e que são potenciais usuários de bicicletas como modal de transporte para 

seus deslocamentos pendulares (e.g. de casa ao instituto e vice-versa). 

Sendo assim, este artigo procura explorar as condições espaciais e de possibilidade para 

o desenvolvimento de uma cultura da ciclomobilidade no contexto da comunidade acadêmica 

do campus Lajes do IFRN. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Shields (1999), para se referir ao desenvolvimento histórico da percepção de 

espaço, Lefevbre aponta para uma transição de uma percepção absoluta do espaço para uma 

outra abstrata. Três tipos diferentes de espaços se misturam em um quando o espaço social é 

produzido (LEFEVBRE, 1991). Aplicar aspectos físicos, mentais e sociais em análises 

espaciais requer um conjunto de definições de cada um desses: representações de espaço que 
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refere-se ao espaço conceitualizado e construído (MERRIFIELD, 2000); espaço 

representacional sendo considerado o espaço vivido, o espaço da experiência cotidiana 

(LEFEBVRE, 1991); e, as práticas espacias responsáveis pela estruturação da realidade social 

e urbana cotidiana (MERRIFIELD, 2000). 

De forma dinâmica utilizamos aqui os três elementos apresentados para estudar e 

mapear as possibilidades de desenvolvimento da ciclomobilidade no município de Lajes, 

principalmente, no contexto do campus avançado do IFRN. Textos científicos e técnicos de 

experts no tema, assim como, dados referentes ao cotidiano da prática de ciclismo na cidade 

contribuem para a consideração dos três elementos da tríade apesar de focarmos principalmente 

nos relatos de experiências de alguns ciclistas como práticas espaciais e produções de espaços.  

3 METODOLOGIA 

Em um primeiro momento, procurou-se desenvolver um mapeamento dentro da 

comunidade acadêmica para identificar os atuais ou potenciais usuários de bicicleta e residentes 

no município de Lajes. A partir deste levantamento, será possível a construção de um 

questionário de modo a compreender as razões favoráveis ou não ao uso da bicicleta, assim 

como, as concepções que os entrevistados possam ter das condições de possibilidade de exercer 

uma mobilidade alternativa em seus movimentos pendulares (i.e. de casa ao instituto). Neste 

sentido, a pesquisa em desenvolvimento, está estruturada em um conjunto de passos: 

1. Mapeamento na comunidade acadêmica do IFRN/Lajes sobre aqueles que 

residem no município e teriam intenção de utilizar bicicleta como modal de transporte. 

2. Desenvolver levantamento, através de questionário, das razões que 

condicionam ou impossibilitam o uso da bicicleta no município e nos deslocamentos 

pendulares entre residência e IFRN. 

3. Explanar em torno da tríade espacial para ciclomobilidade no município de 

Lajes, a partir de análise de conteúdo, de modo a propor soluções criativas e inovadoras 

para as políticas públicas de mobilidade e deslocamento dos membros da comunidade 

acadêmica. 

1489 



 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O campus avançado Lajes, do IFRN, é responsável por atender estudantes de uma 

multiplicidade de cidades, especialmente, da microrregião de Angicos. Após levantamento do 

quantitativo de alunos e suas respectivas cidades, percebeu-se que a maioria reside no município 

onde está localizado o campus (Tabela 1). 

Tabela 1. Distribuição de alunos por cidade 

 

Fonte: os autores 

A partir desse levantamento, pode-se notar que 37% do corpo discente reside na cidade 

de Lajes, sendo maior percentual (Gráfico 1). Entretanto, nenhum destes utilizam a bicicleta 

como modal de transporte, realizando seus deslocamentos cotidianos por meio de motos e 

automóveis, primordialmente. 

Gráfico 1. Percentual de alunos por cidade 

 

Fonte: os autores 
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A partir desta pesquisa, contudo, espera-se que possamos identificar os principais 

fatores que impedem os estudantes do campus avançado Lajes de utilizarem a bicicleta 

enquanto modal para realização de seus movimentos pendulares. Da mesma, forma tem-se aqui 

a oportunidade de desenvolver uma cultura da ciclomobilidade na instituição, trazendo 

melhorias na qualidade de vida da comunidade acadêmica e, talvez, em seus rendimentos 

escolares. Sabe-se que vivemos numa realidade complexa e plural, onde as condições de 

possibilidade para cada pessoa utilizar a bicicleta dependem de cada contexto. Porém, dos 183 

indivíduos que residem no município e estudam no IFRN, espera-se que se desenvolva uma 

consciência coletiva quanto a mobilidade ativa e benefícios quanto ao uso da bicicleta no dia a 

dia. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O uso da bicicleta como modal de transporte está relacionado a um conjunto de 

benefícios na escala macro (e.g. redução da emissão de gases poluentes, mitigação aos acidentes 

e violência de trânsito) e micro (e.g. combate ao estresse e sedentarismo) da sociedade. Sendo 

assim, o desenvolvimento de uma cultura da ciclomobilidade na comunidade acadêmica do 

IFRN pode trazer uma gama de benefícios relacionados a qualidade de vida, melhoria de 

rendimento acadêmico, redução de estresse e sedentarismo, que podem impactar diretamente 

no cotidiano dos estudantes do instituto. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

          O presente trabalho se propõe a investigar quais são os impactos que as condições físicas gerais 

das edificações destinadas ao funcionamento de laboratórios de Química, presentes no âmbito do 

ensino escolar, exercem no processo de construção do conhecimento dos estudantes, a fim de 

diagnosticar quais são as fragilidades arquitetônicas, estruturais e organizacionais que podem 

interferir no aprendizado dos alunos e como elas podem ser resolvidas, assim otimizando a 

compreensão dos discentes acerca dos assuntos abordados nas aulas laboratoriais. Desse modo, 

tivemos como base a análise das condições estruturais do laboratório de Química do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - Campus Mossoró (IFRN-MO) para a 

percepção de inadequações normativas (segundo as exigências da ABNT e do MTE, que foram 

pesquisadas e conferidas) comuns em laboratórios escolares, posto que não há, muitas vezes, o estudo 

prévio dessas normas pelos projetistas e elas não são, portanto, atentadas com a importância que 

possuem. Visto isso, as inconformidades normativas precisam ser corrigidas para que não afetem 

negativamente no aprendizado dos estudantes, como tem ocorrido em diversas instituições de ensino 

brasileiras, de acordo com os artigos científicos estudados para a elaboração deste escrito. Dessa 

maneira, a adequação às normas técnicas dos laboratórios de Química tem o intuito de garantir a 

segurança e a comodidade dos usuários, além de tornar o ambiente mais atrativo para práticas de 

aprendizagem. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise. Laboratório. Química. Normas Técnicas. Projeto Arquitetônico. 
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ABSTRACT 

          The present work intends to investigate the impacts of the general physical conditions of the 

buildings for the operation of chemistry laboratories present in the school education, in the process 

of building students' knowledge, in order to diagnose what would be the architectural, structural and 

organizational weaknesses that can interfere in the students 'learning and how they can be solved, 

thus optimizing students' understanding of the subjects covered in the laboratory classes. Thus, we 

have based the analysis of the structural conditions of the Chemistry laboratory of the Federal Institute 

of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte - Campus Mossoró (IFRN-MO) for 

the perception of normative inadequacies (according to ABNT and to MTE, which have been 

researched and checked) common in school laboratories, since there is often no prior study of these 

standards by designers and they are therefore not at variance with the importance they have. Thus, 

normative nonconformities need to be corrected so that they do not negatively affect student learning, 

as has occurred in several Brazilian educational institutions, according to the scientific papers studied 

for the elaboration of this writing. In this way, the adaptation to the technical standards of Chemistry 

laboratories is intended to guarantee the safety and convenience of users, in addition to making the 

environment more attractive for learning practices.  

 

KEYWORDS: Analysis. Laboratory. Chemistry. Technical Norms. Architectural Design. 
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1. INTRODUÇÃO  

          Esse projeto visa identificar as inconformidades normativas mais comuns nos laboratórios de 

Química das escolas brasileiras, pretendendo apresentar ainda como tais inconformidades podem 

afetar no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes e como elas deveriam ser solucionadas, 

respeitando as normas técnicas para a otimização da construção do conhecimento pelos alunos. 

Assim, une saberes de Engenharia Civil, de Arquitetura e de Química para a compreensão de como 

seria a estrutura de um laboratório ideal, que tivesse o maior índice de aceitação pelos discentes como 

ferramenta para a elaboração de práticas que estimulam o pensamento crítico, a investigação e a 

constatação de resultados construídos pelos alunos. Com isso, pretende melhorar o ensino laboratorial 

de Química nas escolas, tendo como base para tal realização a alteração de elementos da Construção 

Civil e da Arquitetura.  

          Para tanto, foi realizado o estudo do laboratório de Química do IFRN-MO a fim de detectar 

quais as necessidades de readequação de acordo com a análise das exigências da ABNT e do MTE. 

Assim, a pesquisa também se baseou no quão os laboratórios são considerados pertinentes para uma 

melhoria do ensino de Química e nas potencialidades educativas das aulas práticas de Química. 

          Desse modo, prevemos que a maior dificuldade será a conquista do investimento para a 

adequação dos laboratórios, posto que, atualmente, não há muitos estudos acerca de como uma boa 

estrutura física pode aumentar exponencialmente a capacidade de apreensão dos conteúdos pelos 

alunos; ou seja, esse estudo não recebe a valorização que merece. Portanto, a maior pretensão desse 

trabalho é, com a evidenciação de tais fatores físicos das edificações laboratoriais como elementos 

fundamentais para uma boa qualidade de ensino-aprendizagem, mostrar que esse tipo de melhoria 

não se trata de um gasto, mas sim de um investimento no aspecto educacional e, de maneira geral, 

numa formação mais completa dos estudantes. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

          "O laboratório é uma ferramenta muito importante no ensino de Ciências. No entanto, deve 

atender as necessidades básicas de segurança e condições mínimas de funcionamento" 

(CAPELLETO, 1992). Desse modo, a aprendizagem está ligada às condições estruturais e 

arquitetônicas encontradas, uma vez que o laboratório deve oferecer todo o suporte necessário para 

atender aos alunos e professores que o utilizarão. Ainda, segundo Paulo Freire a prática exerce função 

teórica, impulsionando questionamentos e investigações. 

         “Nas edificações escolares (...) é importante que o equipamento, o mobiliário e as dimensões 

dos ambientes sejam adequados às pessoas que os utilizam” (HORTA, S. D. P., 2009). Assim, é 

fundamental utilizar das normas ABNT e do MTE para garantir que as aulas nos laboratórios sejam 

satisfatórias e assegurar melhorias na aprendizagem. Ademais, tivemos como base a análise de dados 

obtidos através de um questionário criado pelos autores desse trabalho. 

         De acordo com o “Guia de Laboratório para o Ensino de Química: instalação, montagem e 

operação” (OLIVEIRA, C. M. A., 2007), o espaço tem que garantir: sinalização e saída de 

emergência; local para armazenagem de produtos; adequação no descarte de resíduos 

perfurocortantes e de resíduos químicos. Logo, aplicando tais medidas, será possível exercer boas 

práticas laboratoriais. 

 

3. METODOLOGIA  

          Para a realização deste trabalho, primeiramente, foi feito um estudo acerca das normas técnicas 

da ABNT e do MTE, regulamentadoras das edificações laboratoriais escolares. Elas têm como 

finalidade garantir a segurança, comodidade e praticidade dos usuários durante a execução de aulas 

voltadas à investigação crítica através de experimentos químicos.  
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          Em seguida, realizamos um diagnóstico do laboratório de Química do IFRN-MO de acordo 

com as exigências normativas analisadas, que possibilitaram a detecção de diversas fragilidades nesse 

ambiente físico, sendo elas de diferentes naturezas (referentes às instalações, aos materiais utilizados, 

à organização dos reagentes químicos, entre outros problemas). Os resultados obtidos serviram como 

apoio para a percepção de quais são os deficits mais comuns nos laboratórios de Química das escolas. 

          Destarte, nos baseamos ainda em alguns artigos científicos que abordam a temática do ensino 

de química no laboratório, tratando do quão significante é o resultado das aulas experimentais para o 

aprendizado dos estudantes e aplicamos um questionário sobre esse assunto. Desse modo, juntando o 

viés do ensino de química laboratorial e o da normatização dos laboratórios, concluímos uma análise 

sobre como os aspectos físicos construtivos dos espaços de realizações experimentais afetam no 

processo de ensino-aprendizagem dos discentes.  

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

          Para compreendermos os impactos das falhas estruturais dos laboratórios de Química no âmbito 

do ensino-aprendizagem, além de comprovarmos os conteúdos dos nossos referenciais teóricos, 

atrelamos o conhecimento teórico ao empírico aplicando um questionário que dialogou diretamente 

com as opiniões dos discentes, seguindo a perspectiva predominante nas pesquisas desenvolvidas 

previamente. Ele foi destinado ao quantitativo de 200 alunos de diversas instituições para 

analisarmos, de modo geral, como se encontram e como são avaliados os laboratórios das suas escolas 

e as aulas de Química nele realizadas. Observamos os seguintes resultados: 

 

Tabela 1: Questionário realizado por meio do Instagram (rede social)  

 

Questionário prévio 

Questionamentos Sim Não 

1) Sua escola possui um laboratório de Química? 88% 12% 

2) Se não possui, você gostaria que houvesse um? 95% 5% 
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3) Se possui, você consegue identificar problemas organizacionais e 

estruturais no laboratótio de Química da instituição de ensino em que você 

estuda? 

75% 25% 

4) Se possui, você considera que o laboratório de Química da sua escola 

poderia ter sua estrutura melhorada de alguma forma? 

92% 8% 

5) Você considera que as estruturas física e organizacional do laboratório 

de Química interferem na realização das aulas práticas? 

89% 11% 

6) Você considera que aulas práticas no laboratório de química melhoram 

a compreensão dos alunos acerca dos conteúdos abordados? 

98% 2% 

 

          Os questionamentos 5 e 6 são os pontos-chave da nossa pesquisa. Ao analisarmos as respostas 

do questionamento 5, percebemos o quanto é necessário que o laboratório tenha uma estrutura 

adequada para a realização das aulas práticas, na visão dos alunos. Considerando as respostas do 

questionamento 6, obtivemos uma resposta quase unanime (98% dos entrevistados) de que o conjunto 

aula teórica e prática se mostra como ferramenta eficaz para a melhor compreensão dos assuntos 

abordados nas aulas.  

          Posto isso, esse trabalho espera obter o reconhecimento de que as aulas laboratoriais de 

Química são instrumentos eficazes de ensino, que possibilitam a construção emancipada do 

conhecimento pelos indivíduos em formação, em seu aspecto mais geral, como cidadãos ativos na 

sociedade. E, a partir disso, mostrar que as estruturas físicas dos laboratórios são essenciais para a 

efetivação desse processo educativo e precisam, dessa forma, de valorização, sendo adequadas em 

relação às normas regulamentadoras. Desse modo, a contribuição desse trabalho é a de, a partir da 

análise e junção das normas e recomendações técnicas existentes em relação aos laboratórios de 

ensino de Química escolares (que são poucas), possibilitar a elaboração de um modelo de laboratório 

ideal, inexistente até então, promovendo, com isso, o aperfeiçoamento do ensino e beneficiando toda 

a comunidade acadêmica.  

          Como possíveis dificuldades limitantes do alcance dos resultados obtidos, vemos a falta de 

investimentos, desde a etapa dos projetos, como um grande obstáculo, posto que, sem o estudo 

adequado das normas regulamentadoras, os laboratórios não conseguem atingir suas configurações  
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mais propicias a desenvolver um processo de ensino-aprendizagem efetivo. Além disso, os 

laboratórios já construídos, em sua maioria, se encontram em situações construtivas inadequadas, que 

são observadas até mesmo pelos discentes, geralmente desconhecedores dessas normas 

regulamentadoras, como a questão 3 do questionário expõe. Ainda, mesmo que não identifiquem 

falhas nos laboratórios de suas escolas, 92% dos entrevistados consideram que eles poderiam ter suas 

estruturas melhoradas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          Com essa pesquisa, aprendemos acerca da importância da realização de aulas laboratoriais de 

Química para a construção do conhecimento dos discentes e sobre as normas regulamentadoras dos 

laboratórios de Química escolares. Ainda, pudemos perceber que, até mesmo instituições de ensino 

que investem nos seus espaços físicos para a realização de aulas experimentais, como é o caso do 

IFRN-MO, possuem diversas inadequações normativas que facilmente poderiam ser solucionadas e, 

com tal ação de readequação, melhorariam significativamente a qualidade do ensino-aprendizagem 

dos alunos.  

          Ademais, identificamos a importância do estudo de caso antes da realização de projetos 

arquitetônicos e estruturais, posto que, se os laboratórios fossem bem planejados e projetados, 

seguindo as instruções normativas, seriam excelentes e eficazes instrumentos para a implementação 

de metodologias educativas.  

          Portanto, as condições de uma edificação laboratorial influenciam diretamente no processo de 

ensino-aprendizagem dos alunos e, por isso, devem ser as melhores possíveis, respeitando as normas 

técnicas para que os estudantes se sintam instigados e motivados no ambiente laboratorial durante as 

aulas práticas de Química e, assim, realizem experimentos de maneira crítica, sendo seres autônomos 

na construção de seus saberes. 
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A IMPORTÂNCIA DA DISCIPLINA ELEMENTOS DE PROJETO 

ARQUITETÔNICO PARA A FORMAÇÃO DO TÉCNICO EM 

EDIFICAÇÕES 

 

 

RESUMO 
 

A elaboração de projetos de pesquisa, em qualquer área do conhecimento, proporciona um 

crescimento individual e intelectual que, posteriormente, auxiliará o profissional no mercado de 

trabalho e no seu desenvolvimento como técnico. Conseguinte a isso, o projeto em elaboração 

consiste na produção de um material de estudo referente a disciplina Elementos de Projeto 

Arquitetônico, que pertence a ementa do Curso Técnico em Edificações, na modalidade integrado, 

subsequente e EJA. Tendo como material de pesquisa, fundamentalmente: livros didáticos 

relacionados a área, artigos, dissertações, teses. O material será um livro digital que abrange diferentes 

metodologias e formas de aplicação, tais como: o e-book em si, slides, videoaulas, modelos plásticos e 

maquetes. Atuando assim, como material de apoio para os professores e alunos, com o objetivo de 

contribuir para melhor assimilação e fixação do conteúdo referente a disciplina. Ao término do 

projeto, espera-se ser possível transpor os obstáculos e empecilhos para os discentes e docentes. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Material de estudo. Elementos de Projeto Arquitetônico. Livro digital. 

Material de apoio. 

 

 

ABSTRACT 
 

The elaboration of research projects, in any knowledgment area, provides an individual and 

intellectual development that subsequently will help the professional in the labour market and at his 

development as a technician. Consequently to that, the project in elaboration consists in the 

production of a study material regarding the discipline Architectural project elements, that belong to 

the menu of the Technical Course in Buildings, in the mode Integrated, Subsequent and EJA. Having 
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as research material, fundamentally: didactic books related to the area, articles, dissertations, theses. 

The material will be a digital book that covers different methodologies and application methods, such 

as: the eBook itself, slides, video lessons, plastic models and mockups. Acting like this, as support 

material for teachers and students, with the objective of contributing to better assimilation and fixation 

of the content related to the subject. At the end of the project, it is expected that it will be possible to 

overcome obstacles and hindrances for students and teachers. 

KEYWORDS: Study material. Architectural Design Elements. Digital book. Support material. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
É feita a indagação que atenta para importância da disciplina no futuro da vida profissional do 

técnico. E partindo de um pressuposto que condiz com o que é desenvolvido na profissão, é válida a 

suposição de que a matéria curricular Elementos de Projeto Arquitetônico tem papel expressivo após 

a conclusão do curso, ao entrar no mercado de trabalho. 

Portanto, é fundamental que os profissionais em treinamento tenham uma boa fundamentação 

do objeto de estudo em questão, para que possuam uma boa base, de forma a estarem devidamente 

qualificados no momento em que forem exercer a profissão. Consequentemente, é essencial que os 

conteúdos e as tecnologias empregadas no processo educativo, estejam adequados às necessidades 

dos futuros técnicos. 

Por conseguinte, é importante que ocorra uma absorção eficiente do conteúdo da disciplina por 

parte dos alunos, mas é preciso se ater ao fato de que cada estudante tem diferentes maneiras de 

assimilação e compreensão do conteúdo. Os métodos de ensino-aprendizagem vigentes são, de certa 

forma, tidos como hegemônicos no sistema de ensino atual, tornando assim, essencial a criação de 

um material que possa envolver diversas estratégias educativas de forma a melhorar a compreensão 

do assunto. O objetivo inicial contempla a criação de um e-book, com explicação teórica e exercícios 

práticos, conjunto de videoaulas e modelos plásticos em três dimensões. 

Analisando estas problemáticas, o projeto se propõe não só a inovar em relação às 

metodologias de ensino, mas também ao basear essas estratégias em questionários aplicados aos 

alunos, professores e profissionais da área, de forma a entender as dificuldades enfrentadas por estes 

1501 



IFRN | Campus Mossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

grupos em relação aos conhecimentos da disciplina e atender as necessidades em relação aos desafios 

da área de edificações. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Segundo a autora Patrícia Ferreira, a existência de convenções e normas, ou seja, uma 

padronização do desenho arquitetônico, se faz necessária para que a representação possa ser 

lida e interpretada pela maior quantidade de pessoas possível. Normatização essa que será 

objeto de estudo da disciplina Elementos de Projeto Arquitetônico. Por conseguinte, de acordo 

com a grade curricular da disciplina, é necessária a capacitação do profissional para o 

entendimento dos cortes, que no entendimento de Faimara do Rocio Strauhs são desenhos de 

peças atravessadas por planos dirigidos de acordo com as necessidades de análise, onde retira- 

se a parte mais próxima do observador. Esse conhecimento será utilizado para detalhar os 

interiores das residências, de modo a melhorar a compreensão dos projetos. Visto isso, o 

trabalho visa contemplar esses conceitos de uma forma mais detalhada e aprimorada, para 

simplificar a compreensão do aluno. Outra preocupação em relação à formação do técnico em 

edificações, é que ele esteja apto para criar projetos adequados às normas de acessibilidade. 

Essa regulamentação é feita através da NBR 9050, onde são especificadas as áreas mínimas 

necessárias para movimentação através de cadeiras de rodas e as inclinações máximas de 

rampas, ressaltando a importância de projetar visando a acessibilidade. 

 
3 METODOLOGIA 

 
• Foram realizadas consultas a artigos, dissertações, projetos e livros didáticos da área de 

arquitetura e desenho; 

• Através do conhecimento adquirido por meio das pesquisas dos conteúdos, serão 

desenvolvidos questionários que serão aplicados à técnicos em edificações, arquitetos, 

engenheiros, professores e outros profissionais da área. As perguntas serão elaboradas 

com a intenção de diagnosticar quais os conhecimentos adquiridos por meio da 

disciplina que serão melhor aproveitados no mercado de trabalho; 

• Obtenção de depoimentos de alunos que cursam e cursaram matérias de desenho do 

IFRN - dando enfoque à disciplina Elementos de Projeto Arquitetônico -. Objetivando 

assim, identificar as maiores dificuldades enfrentadas em relação ao conteúdo e às 

tecnologias empregadas na sala de aula; 

• Investigação da ementa da disciplina Elementos de Projeto Arquitetônico e da carga 

horária necessária para ministração dos conteúdos abordados no programa. Neste 

momento, serão levadas em consideração as informações obtidas através dos 

questionários; 

• Criação de um e-book com função de material didático para o auxílio do ensino da 

matéria em questão; 
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• Produção de slides, videoaulas e modelos plásticos com o objetivo de que atuem como 

materiais complementares. Através dos questionários, é possível que outras estratégias 

de ensino sejam identificadas e outros tipos de materiais sejam criados. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Espera-se obter ao término do projeto de pesquisa, uma noção das maiores dificuldades dos 

estudantes de edificações em relação a disciplina de Elementos de Projeto Arquitetônico, 

possibilitando a criação de um material didático que abranja e-book, slides, modelos plásticos e 

videoaulas que sirvam como apoio para discentes e docentes. Dessa forma, ao utilizar variadas 

estratégias educacionais, estudantes que possuem maior facilidade com diferentes métodos de 

aprendizado serão abrangidos de forma mais eficiente. Contribuindo, assim, para uma maior absorção 

do conteúdo e melhor capacitação acerca da leitura, interpretação e elaboração de projetos referentes 

a essa área de estudo. 

Ainda do ponto de vista estudantil, esperamos auxiliar os alunos em relação ao estudo fora da 

sala de aula, já que atualmente eles não têm a possibilidade de usufruir de um material pensado 

especialmente para esta disciplina a nível técnico. 

Além disto, os professores da disciplina poderão contar com um auxílio, já que o ebook será 

desenvolvido de forma a dividir os conteúdos em módulos de acordo com a quantidade de aulas, 

estabelecendo uma base de orientação em relação ao planejamento anual. Também é importante 

ressaltar o benefício da possibilidade de trazer exercícios prontos e representações imagéticas 

pensadas exclusivamente para aquelas aulas, o que deve ocasionar uma economia de tempo para os 

educadores. 

Através das entrevistas com os técnicos em edificações, arquitetos, engenheiros civis e demais 

profissionais da área, pretendemos melhorar nosso entendimento acerca das contribuições da 

disciplina para os estudantes que efetivamente seguirem na área da construção civíl ao adentrarem o 

mercado de trabalho. Desta forma, esperamos adequar a forma de distribuição da carga horária dos 

conteúdos visando enfatizar os conhecimentos mais utilizados pelo o técnico em edificações. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O projeto em questão ainda não foi finalizado. Desta forma, ainda não é possível concluir 

acerca dos resultados dos questionários aos alunos, professores, técnicos em edificações e 

profissionais das áreas de arquitetura e construção civil. 

Até o presente momento já foi traçada a metodologia de aplicação destes questionários, que 

serão realizados por meio do Google Formulários, e a análise da ementa, objetivo e conteúdo da 

disciplina. Além disso, o grupo veio a adquirir noções de pesquisa por meio das consultas aos livros 

didáticos e demais fontes com conteúdos presentes na ementa de Elementos de Projeto Arquitetônico, 

montando também uma base de conhecimentos acerca da disciplina que serão fundamentais na 

elaboração dos questionários e desenvolvimento do projeto. 

É importante destacar também as experiências positivas que o projeto de pesquisa vem 

proporcionando em relação ao crescimento pessoal de cada componente em questão de disciplina e 

responsabilidade, o que gera reflexos positivos no futuro profissional. 
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MODELAGEM PARAMÉTRICA APLICADA AO ENSINO DE 

DESENHO TÉCNICO: uma experiência no curso de Edificações 

Gabriele Mislaine de M. Barbosa1; Marylia Ketyllee P. da Silva2 e Laize Fernandes de Asevedo3 

1,2,3 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

A modelagem paramétrica é uma tecnologia atual no campo de AEC. Consiste em articular 

lógica algorítmica à modelagem de formas geométricas em meio digital. Apesar de complexa, 

pode ser aplicada como recurso didático em disciplinas fundamentais da área técnica de AEC 

utilizando de experiências simples com variáveis e procedimentos já conhecidos pelos 

discentes. Nesta pesquisa buscou-se analisar a adoção da modelagem paramétrica ao ensino de 

Desenho Técnico no curso de Edificações do IFRN-SGA. Foi realizado experimento com o 

conteúdo poliedros irregulares – prismas e pirâmides -, e os resultados apontaram para uma 

melhora de 20,43% no nível de acertos às questões relacionadas ao assunto. Portanto, conclui-

se que a prática é eficaz, e contribui para o processo de ensino-aprendizagem na disciplina.  

PALAVRAS-CHAVE: Modelagem paramétrica. Ensino. Desenho Técnico. 

ABSTRACT 

Parametric modeling is a current technology in the AEC field that articuled the algorithm logical 

with geometric modeling in digital media. Although complex, it can be applied as a didactic 

resource in fundamental disciplines of the AEC technical area. This research sought an 

application of parametric modeling in the teaching of Technical Design in the IFRN-SGA 

Buildings course. An experiment was developed about the irregular polyhedra content - prisms 

and pyramids - and the results pointed to a 20.43% improvement in correct answers about the 

applied content. Therefore, it is concluded that the practice is valid, effective, and contributes 

to the teaching-learning process in the discipline. 

KEYWORDS: Parametric modeling. Teaching. Technical Design. 
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1 INTRODUÇÃO 

No curso técnico em Edificações, o primeiro contato do aluno com a área tecnológica 

se dá através da disciplina de Desenho Técnico. É através desta que se trabalham conteúdos 

relativos às composições geométricas bi e tridimensionais, conhecimentos básicos para o 

posterior desenvolvimento de projetos da área de Arquitetura, Engenharia e Construção Civil 

(AEC). 

É indispensável ao aluno de Desenho Técnico conhecer e saber aplicar as formas 

geométricas no plano e no espaço. Para tanto, são trabalhados exercícios de construções e 

composições geométricas com resoluções gráficas. Este conteúdo, por sua vez, tem sua origem 

nos ensinamentos matemáticos da Geometria Euclidiana, baseando-se nos teoremas e cálculos 

matemáticos para geração das formas. Para tanto, outra maneira de se abordar as formas 

geométricas é através de lógica e formulações matemáticas. 

No contexto atual de constante crescimento tecnológico na área de AEC, convém avaliar 

as possibilidades de recursos tecnológicos computacionais que possam ser aplicados como 

instrumentos didático-pedagógicos nas disciplinas do eixo tecnológico do curso técnico em 

Edificações. 

Segundo Wilson Flório (2011), os antigos conhecimentos de geometria são 

fundamentais para compreender e projetar formas. No contexto de crescente inserção 

tecnológica, o autor propõe que se “faça uma re-valorização destes conhecimentos diante das 

facilidades trazidas pelas novas tecnologias de representação e de simulação de espaços” 

(FLORIO, 2011, p.44). 

Considerando o cenário de conexão da matemática com o desenho técnico quanto ao 

ensino das formas geométricas, a modelagem paramétrica surge como instrumento de grande 

potencial. Isto porque a modelagem paramétrica envolve programação computacional visual 

através do uso de fórmulas algorítmicas para geração de elementos gráficos.  

O objetivo desta pesquisa é analisar a aplicação da modelagem paramétrica como 

recurso tecnológico de suporte ao ensino de Desenho Técnico no curso técnico em Edificações 

do IFRN – campus São Gonçalo do Amarante. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Projeto paramétrico é aquele que utiliza a modelagem paramétrica como meio de criação 

e representação projetual. Com ela, associam-se parâmetros matemáticos que relacionam 

pontos, curvas, superfícies e sólidos (STALS; ELSEN; JANCART, 2017) por meio de 

algoritmos.  

A modelagem paramétrica trata-se de uma inovação na área da Arquitetura e é um 

recurso atualmente bastante explorado especialmente na composição de formas complexas. No 

entanto, não se descartam as possibilidades de uso deste recurso computacional para 

experimentos mais preliminares como é o caso das formas geométricas estudadas no Desenho 

Técnico. 

Os autores Mendes, Lima e Griz (2018), exploraram a modelagem paramétrica no 

ensino de Desenho Técnico aplicando à composição de elementos arquitetônicos vazados, 

gerados a partir da manipulação de construções geométricas simples com círculos e polígonos 

como triângulos e quadrados parametrizados. Os autores destacam que a experiência 

"demonstrou a urgência de propormos novas metodologias de ensino que incorporem as 

tecnologias digitais na área de ensino da geometria gráfica, constituindo uma associação do 

conhecimento tradicional para a apropriação consciente dos recursos tecnológicos atuais" 

(MENDES, LIMA e GRIZ, 2018). 

3 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto apresenta caráter experimental, utiliza-se da pesquisa-ação e 

do método de prática reflexiva, que discute a experimentação como um modelo educacional 

para a reflexão-na-ação (SCHÖN, 2000). 

Tem-se os seguintes procedimentos: 1) Revisão bibliográfica sobre Modelagem 

Paramétrica e suas aplicações no ensino, resultando no fichamento de referências; 2) 

Levantamento e avaliação dos conteúdos de desenho técnico passíveis de exercitação 

paramétrica, com base em entrevistas estruturadas com professores da disciplina; 3) Escolha do 

conteúdo e formulação do exercício de Desenho Técnico a ser aplicado com os alunos do curso 
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de Edificações do IFRN-SGA; 4) Elaboração da lógica paramétrica do exercício; 5) 

Experimento com execução do exercício articulado à aplicação de questionários antes (no 

papel) e depois (através de formulário online) da experiência com parametrização; e 6) 

Tabulação e análise dos dados para avaliação da experiência e do desempenho dos alunos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após realização de entrevistas com os professores da disciplina de Desenho Técnico do 

IFRN-SGA, foi selecionado o conteúdo “sólidos geométricos”, destacando os poliedros 

irregulares: pirâmides e prismas, para o exercício paramétrico. Foi elaborado, com a professora 

da turma do ensino técnico integrado, um exercício que envolve a modelagem paramétrica 

destas formas geométricas e suas classificações em pirâmide reta ou oblíqua, e prisma reto ou 

oblíquo, e ainda com variação do polígono regular da base (a partir do número de lados) e do 

raio que circunscreve este polígono, modificando assim, suas dimensões. 

A dinâmica de execução do experimento se deu pelas seguintes etapas:  

1) A professora ministrou o conteúdo sólidos geométricos de maneira tradicional, 

através de aula expositiva em apresentação de slides, seguido de exercício em grupo para 

confecção de maquete em cartolina de poliedros regulares e irregulares;  

2) Na aula seguinte, foi inicialmente aplicado o questionário, em forma de teste 

anônimo, abordando os aspectos inerentes à composição e classificação dos prismas e 

pirâmides, com oito questões de múltipla escolha que se referiam principalmente às variáveis 

manipuláveis na construção da geometria;  

3) As pesquisadoras apresentaram aos alunos o funcionamento da modelagem 

paramétrica no software Grasshopper - plug-in do programa de modelagem geométrica digital 

Rhinoceros -, sua lógica e suas variáveis que eram passíveis de manipulação. Eram estas 

variáveis: a) dimensão do raio que circunscreve o polígono de base; b) número de divisões da 

circunferência, igual ao número de vértices do polígono de base; c) ligação do polígono de base 

a um vértice – comando extrude to point -, ou a outro polígono igual – comando extrude along 

-; d) coordenadas X, Y e Z do vértice superior, no caso do extrude to point, ou do centro do 

polígono superior, no caso do extrude along;  

1508 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

4) No laboratório de informática, os alunos manusearam a lógica paramétrica já dada 

pelas pesquisadoras. A professora solicitou que os grupos de alunos manuseassem as variáveis 

a fim de executar uma pirâmide reta e uma oblíqua, um prisma reto e um oblíquo com os 

parâmetros de dimensão do raio e polígono de base dados; 

5) Após a experiência, cada aluno respondeu anonimamente ao formulário eletrônico 

composto pelas mesmas perguntas do questionário, sendo acrescentadas as questões quanto à 

avaliação dos alunos quanto à atividade desenvolvida com a parametrização.  

Estabelecidas todas essas atividades, foram computados e comparados os dados 

coletados. No momento de aplicação do questionário antes da experiência paramétrica, havia 

42 alunos respondentes. Foram computadas 336 respostas no total, considerando as 8 questões 

que compunham o questionário. O índice de acertos foi de 44,34% (149 acertos em 336 

respostas). 

Após a experiência com a modelagem paramétrica, 44 alunos responderam ao 

formulário eletrônico que continha as mesmas 8 questões. Neste momento, das 352 respostas, 

228 foram acertadas, correspondendo a um índice de 64,77% de acertos. Para tanto, alcançou-

se um aumento de 20,43% no índice de acertos após a experiência de parametrização. 

Este valor é positivo e gera mais expectativas quanto às possíveis aplicações no futuro 

na disciplina, visto que a experiência paramétrica de fato trouxe melhoria no entendimento e 

assimilação do conteúdo e no desempenho dos alunos, validando a eficácia da adoção da 

ferramenta como recurso didático-pedagógico na disciplina de Desenho Técnico. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar da complexidade envolvida pelo tema parametrização, a pesquisa trouxe a 

possibilidade de inserção da tecnologia apoiada no ensino de formas simples do Desenho 

Técnico e que envolvem variáveis já conhecidas pelos alunos. Foi possível verificar a eficácia 

da experiência, uma vez que houve melhora na assimilação do conteúdo e no desempenho dos 

alunos. Também se destaca que a modelagem paramétrica se apresentou como recurso atrativo 

perante à didática analógica tradicional de ensino da disciplina, o que foi identificado no 

registro de avaliação dos alunos acerca da experiência vivenciada. 
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POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO DE PAINEIS FOTOVOLTAICOS 

À EDIFICAÇÕES NO BRASIL 

Alice da Silva Valentim¹; Jhonata Mateus da Silva²; Kayo Soares Nunes³; Mateus Francisco de 

Albuquerque Barbosa4 e Petterson Michel Dantas5. 

 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

 

RESUMO 

A energia solar fotovoltaica é um dos recursos energéticos que mais ganhou notoriedade 

nos últimos anos e vem se tornando, cada vez mais, uma alternativa viável de energia limpa, 

porém essa tecnologia é acompanhada de variáveis arquitetônicas que irão influenciar 

diretamente na eficiência energética dos painéis, como a orientação, insolação, angulação entre 

outros. Nessa pesquisa fomos a fundo na maioria dos fatores que implica no funcionamento do 

sistema, para ao final chegarmos à conclusão de quais seriam as melhores decisões e melhores 

métodos para aplicação dele em uma edificação no Rio Grande do Norte. 

PALAVRAS-CHAVE: Variáveis arquitetônicas. Energia solar. Eficiência energética. 

 

ABSTRACT 

Photovoltaic solar energy is one of the most prominent energy resources in recent years 

and has increasingly become a viable alternative to clean energy, but this technology is 

accompanied by architectural variables that will directly influence the efficiency of panels, such 

as the orientation, heat stroke, angulation among others. In this research we went deep into most 

of the factors involved in the operation of the panel, and finally concluded that would be the 

best decisions and best methods for applying it in a building in Rio Grande do Norte. 

KEYWORDS: Architectural variables, Solar Energy, Energy Efficiency. 
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1 INTRODUÇÃO  

“O efeito fotovoltaico foi observado em 1839 pelo físico francês que observou pela primeira 

vez o paramagnetismo do oxigénio líquido, Alexandre Edmond Becquerel” (SILVA, 2019). 

Sua utilização para suprir parcialmente ou totalmente a demanda energética de edificações está 

cada vez mais comum. A partir da experiência de estudarmos no Campus São Paulo do Potengi 

do IFRN, tivemos contato com o emprego da energia solar fotovoltaica, mais especificamente 

em edificações escolares.  O contato com este sistema alternativo de energia provocou a vontade 

de estudarmos as possibilidades de integração de painéis fotovoltaicos às edificações. 

Este trabalho é um recorte do projeto de pesquisa (Estudo para instalação de sistema solar 

fotovoltaico em escola pública do município de Boa Saúde/RN) e apresenta uma das fases do 

projeto (Referencial teórico) que está em andamento. A partir dos conteúdos abordados no 

referencial teórico estudado até o momento, foi possível compreender os critérios fundamentais 

para instalação da energia solar fotovoltaica e identificar os seus principais aspectos que se 

relacionam à arquitetura para o funcionamento do sistema de forma ideal. 

Neste trabalho, iremos discutir as possiblidades em que os painéis fotovoltaicos podem ser 

aplicados às edificações levando em consideração o posicionamento, a orientação, as influências 

que o local e a própria edificação podem trazer no funcionamento do sistema. 

Em virtude do que foi mencionado, o entendimento dos aspectos arquitetônicos que 

influenciam na produtividade dos painéis fotovoltaicos ajudará a projetar edificações que já 

estão aptas a receber esta tecnologia. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Brasil é um país que, devido sua posição no globo terrestre, possui alto potencial para 

captação de energia solar, ou seja, é um ótimo recurso energético para as residências brasileiras. 

Porém existe fatores que irão influenciar diretamente a eficiência energética do painel, como a 

orientação e o sombreamento que pode existir sobre ele. Segundo Solar (2019), a posição ideal 

para os painéis fotovoltaicos no Brasil é voltada para o Norte. Então, se você possui um telhado 

com face voltada ao norte e não há sombras nesta parte do telhado, deveria instalar o seu painel 
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solar fotovoltaico nesta face. Desta forma o seu gerador de energia solar produzirá mais energia. 

A angulação do painel também é importante:  

“Para sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica, o ângulo 

de inclinação igual ao da Latitude é normalmente o melhor ângulo para 

se instalar um painel fotovoltaico. Ex: A Latitude do Rio de Janeiro é 

22°, portanto a melhor posição possível para um painel fotovoltaico no 

RJ é: Face Norte a 22° de inclinação.” (SOLAR, 2019).  

Nessa conjuntura, para que haja um aproveitamento praticamente perfeito do painel, deve-

se estudar, minuciosamente, esses fatores expostos acimas e aplicá-los da melhor forma na 

edificação.  

3 METODOLOGIA  

A pesquisa bibliográfica foi dividida em três etapas e desenvolvida a partir de: 1. 

Levantamento bibliográfico e estudo das aplicações de energia solar fotovoltaica - O qual foram 

estudados os conceitos desenvolvidos a partir de projetos de edificações que já possuem a energia. 

2 – Estudo das características arquitetônicas que influenciam no funcionamento dos painéis 

fotovoltaicos – Foi analisada a inclinação do telhado, o tipo de cobertura, a orientação, área 

ocupada e sombreamento (que no caso da existência, podem dificultar a geração da energia). 3 – 

Simular uma experiência de aplicação em uma cidade do Rio Grande do Norte. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Para que um sistema solar fotovoltaico possa ser aplicado a uma edificação são 

observados vários pontos, como: A orientação em que a edificação se encontra, a localização, 

o tipo de cobertura que a edificação apresenta, área ocupada e, um dos pontos mais importantes, 

o sombreamento. 

A maior parte do Brasil está no hemisfério Sul, portanto o Sol nasce ao Leste e se põe 

ao Oeste com inclinação para o Norte, portanto, a melhor localização para a instalação dos 

painéis e maior produção de energia é voltado para o Norte, com um grau de inclinação igual 

ao da latitude. A direção do painel solar tem uma grande importância na captação de energia, 
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de modo que ao utilizar a direção correta dele, pode fazer com que seu projeto de energia solar 

custe menos recursos e tempo para ser finalizado, além de aumentar sua eficiência. 

Há uma forma de instalação diferente para cada tipo de cobertura, assim como aquelas 

que são mais seguras e fáceis de fixar, que é o caso de coberturas de telha metálica, como as 

trapezoidais comum e termoacústicas, e as tipo "shingle". Para a instalação dos painéis, é 

necessário certificar que o telhado tem uma área livre de no mínimo 10m², esta que pode variar 

de acordo com a demanda energética do local. 

Os painéis solares geram eletricidade através da luz solar, e quando há um impedimento 

dessa obtenção, seja por vegetações, ou até mesmo por outras instalações prediais, a redução 

da produção pode ser drástica. Um exemplo é sombrear apenas uma de cada 36 células de um 

pequeno módulo solar, pode reduzir a potência dos painéis em mais de 75%. 

Dito isso, podemos ver que cada lugar possui um critério de aplicação dos painéis, o que 

determina o modo em que cada edificação pode receber a tecnologia para dar ideia da grandeza 

de economia que a utilização de painéis fotovoltaicos pode promover, realizamos uma 

simulação para uma residência na cidade de Mossoró – RN. Para aplicação da energia solar, 

tendo como base uma conta com valor estipulado de R$114,00 por 200kwh ao mês, seria 

necessária uma área mínima de 10 m2, um painel com angulação de 5°, voltado para linha do 

equador (ao Norte). A consequência do uso de uma energia limpa é a economia, neste caso, de 

R$878,94 ao ano, que representa 1.542 kWh, produzidas pelo gerador. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste trabalho foram abordadas as possibilidades de aplicação para um bom 

funcionamento e aproveitamento do sistema de captação de energia solar fotovoltaica, visto que 

sua localização, orientação, inclinação e sombreamento são de extrema importância à uma boa 

produção de eletricidade. Foi observado que o Brasil possui um alto potencial energético, e por 

estar localizado no meio da linha do Equador, a posição que mais favorece as instalações das 

placas nas edificações é na cobertura e sua inclinação dependente do grau de latitude da região. 

É também uma forma de, sucintamente, explicar as condições necessárias para aplicação 

de um sistema solar fotovoltaico àqueles que pretendem investir nesta fonte energética, visto 

1514 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

que a implantação de novas fontes de energias renováveis e limpas só cresce no Brasil e no 

mundo. Após concluído o trabalho, as expectativas do grupo foram alcançadas, já que 

conseguimos cumprir com os objetivos propostos no início do mesmo. Sob o ponto de vista 

acadêmico, este trabalho contribuiu para aprendizado, desenvolvimento e aperfeiçoamento de 

competências de pesquisa, análise e organização, uma vez que se trata de nossa primeira 

experiência com pesquisa. 
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Cidades acessíveis: um estudo das condições de acessibilidade na área central 

do município de Lagoa de Velhos. 

 

 

RESUMO 
 

O projeto de pesquisa “Cidades acessíveis” vem proporcionando experiências para nós alunos e 

pesquisadores, nos envolvendo em um assunto importante e muito discutido que é a acessibilidade. 

O presente trabalho tem como principais objetivos encontrar barreiras urbanísticas no centro da 

cidade de Lagoa de Velhos, buscando possíveis soluções como projetos urbanos, em parceria com 

a prefeitura do município, promovendo uma melhoria do local, para melhor circulação dos 

pedestres nas áreas centrais. Para a realização desse trabalho foram realizados estudos das normas 

de acessibilidade, a NBR 9050 (ABNT, 2015) e a NBR 16537 (ABNT, 2016), a legislação vigente, 

além de pesquisas em trabalhos semelhantes, procurando estabelecer os elementos facilitadores a 

serem estudados. Com isso, estabeleceu-se a área de estudo de acordo com os serviços ofertados e 

a movimentação no local, sendo criado um quadro de avaliação com os itens de acessibilidade 

encontrados a fim de analisar a atual situação das calçadas do centro do município de Lagoa de 

Velhos. 

PALAVRAS-CHAVE: Calçadas. Acessibilidade. Lagoa de velhos 

 

ABSTRACT 

The research project “Accessible Cities” has provided experiences for students and researchers, 

involving us in an important and much discussed subject, which is accessibility. The present work 

aims to find urban barriers in the city center of Lagoa de Velhos, looking for possible solutions as 

urban projects, in partnership with the city hall, promoting an improvement of the site, for better 

pedestrian circulation in the central areas. To carry out this work, studies of accessibility standards 

were carried out, NBR 9050 (ABNT, 2015) and NBR 16537 (ABNT, 2016), the current legislation, 

as well as research in similar works, seeking to establish the facilitating elements to be studied. 

Thus, the study area was established according to the services offered and the movement in place, 

and an evaluation table was created with the accessibility items found in order to analyze the current 

situation of the sidewalks of the center. 

KEYWORDS: Sidewalks. Accessibility. Lagoa de Velhos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Um município em respeita os seus pedestres tem que possuir uma rede de mobilidade 

a pé, por meio de acesso direto ao transporte público de qualidade, ao comércio e aos serviços 

da cidade, travessias seguras e calçadas acessíveis. Porém, por consequência da urbanização 

sem planejamento, muitas cidades brasileiras vêm sofrendo com uma expansão urbana que 

não favorece a locomoção dos pedestres. 

Para verificar as condições de acessibilidade nas cidades da região o projeto de 

pesquisa Cidades Acessíveis desenvolvido em Lagoa de Velhos visa levantar dados sobre as 

condições de acessibilidade nas cidades da região, e também, avaliar as calçadas dos centros 

das cidades participantes. 

Essa pesquisa tem como principal objetivo, investigar as condições da acessibilidade 

nas calçadas das áreas centrais dos municípios da região Potengi. Levando-se em 

consideração o objetivo proposto da pesquisa, sua relevância consiste no levantamento das 

principais barreiras urbanísticas das áreas estudadas, o que pode ser apresentado às 

prefeituras e as populações das cidades para orientar futuras ações, tais como: travessia de 

pedestres, rebaixamentos e padronização de calçadas. A escolha da delimitação do estudo ao 

centro das cidades é devida ao fato dessas áreas serem utilizadas pelo maior número de 

moradores e porque são onde normalmente ocorre o maior investimento público em 

infraestrutura urbana. 

As cidades estudadas no projeto de pesquisa são Ruy Barbosa, Lagoa de Velhos e São 

Paulo do Potengi. Esses municípios fazem partes da região Potengi e são residências dos 

participantes do Projeto. 

Neste trabalho é apresentado o andamento do projeto para a cidade de Lagoa de 

Velhos, cuja população total chega em cerca de 2.651 habitantes. É esperado que os 

resultados encontrados no final da pesquisa estimulem o debate acerca das condições de 

acessibilidade nas cidades da região de São Paulo do Potengi e subsidiem futuros projetos 

para melhoria do espaço público 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Calçadas acessíveis permitem que pessoas com deficiência ou com mobilidade 

reduzida usufruam da cidade, mas notadamente também contribuem para que idosos, pessoas 

com carrinhos de bebês e grupos em geral circulem com conforto no espaço público. 

Exemplos de pesquisas semelhantes à proposta nesse projeto foram desenvolvidas por 

Caldeira, Silva e Nunes (2017), em um estudo para o turismo acessível na cidade histórica 

portuguesa de Guimarães; por Oliveira, Morais e Costa (2010) em um estudo da 
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acessibilidade no centro da cidade alagoana de Palmeira dos Índios; por Guimarães, Cunha 
e Santos (2015), com a verificação da acessibilidade nas calçadas do setor central de Goiânia, 
Goiás. 

No Brasil, as normas que fornecem os parâmetros de acessibilidade para edificações 
e espaços públicos ou coletivos são a NBR 9050 (ABNT, 2015) e a NBR 16537 (ABNT, 
2016). Dessas duas normas serão extraídos os parâmetros técnicos para calçadas que baseiam 
esta pesquisa, que tratará especificamente do dimensionamento, faixas e pavimentação das 
calçadas, aplicação de piso tátil para pessoas com deficiência visual, rebaixamentos e 
travessias para pedestres. 

 
3 METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento desse trabalho, inicialmente foi realizada um estudo das 

normas brasileiras NBR 9050/15 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos e a NBR 16537/16 – Acessibilidade – Sinalização tátil no piso, 
também foram estudadas a Lei 13.146/2015 – Lei brasileira de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência, a Lei 10.098/2000 e o Decreto Federal 5.296/04 – Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou 
com mobilidade reduzida. Além disso, foram feitas pesquisas com trabalhos semelhantes a 
fim de estabelecer os itens de acessibilidade a serem avaliados em campo. 

Em seguida foram identificados os elementos que transformam uma área da cidade 
em centro, sendo estabelecido geralmente como o local onde possui mais serviços e maior 
movimentação da população, além de receber mais investimentos da prefeitura. Ao 
estabelecer o centro da cidade e delimitar a área estudada, a mesma foi dividida em quadras, 
numerando suas calçadas que passarão por uma análise de acessibilidade. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao definir o que é o centro da cidade, foram numeradas as calçadas a serem avaliadas 
e criado um mapa para melhor identificação. 

Figura 01 – Enumeração das calçadas do centro de Lagoa de Velhos. 
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Com a identificação das barreiras urbanísticas encontradas no centro da cidade, foi 

criado também um quadro de avaliação, para se estudar melhor as calçadas que foram 

analisadas. Com esse quadro, busca-se compreender melhor como está a atual situação das 

calçadas do município, para assim tentar descobrir melhores soluções para os problemas 

encontrados. 

Quadro 1: Identificação dos itens a serem avaliados. 

 

QUADRO DE AVALIAÇÃO DE CALÇADAS QUANTO À ACESSIBILIDADE 

ITENS AVALIADOS CÓDIGO DAS CALÇADAS 

C1O C2O C3O C4O      C1L C2L C3L C4L 

1 Instalação de mobiliário 

urbano na calçada 

        

2 Local da arborização         

3 Largura da faixa livre         

4 Tipo de pavimentação         

5 Conservação das calçadas         

6 Continuidade das calçadas entre 

lotes 

        

7 Rebaixamento de calçadas nas 

esquinas 

        

8 Instalação de piso tátil de alerta         

9 Instalação de piso tátil 

direcional 

        

10  Rampas para entrada de 

carros e/ou motos 

        

 

Legenda:  

 Atende referencial normativo                       Atende parcialmente referencial normativo  

 Não atende referencial normativo                Não se aplica 
 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Esse trabalho buscou apresentar as principais barreiras urbanísticas encontradas no 

município de Lagoa de Velhos, obstáculos esses que dificultam e/ou obstruem a circulação 

de pedestres nessas calçadas, que ficam localizadas onde há maior número de pessoas. As 

calçadas são um elemento muito importante, que podem garantir ou não a passagem segura 
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confortável de pedestres. Para contribuir com a acessibilidade nos locais urbanos,            

principalmente nos centros das cidades, é necessário que as calçadas sigam um padrão, 

obedecendo as normas e a legislação vigentes, possuindo todos os elementos de 

acessibilidade previstos como pavimentação adequada, sinalização tátil, rampas 

corretamente aplicadas, etc. 

Para solucionar tais problemas, o projeto “Cidades Acessíveis”, desenvolvido por 

alunos residentes nas cidades estudadas, ao encontrar resultados nesses locais, busca 

contribuir com o desenvolvimento de futuros projetos realizados principalmente pelas 

prefeituras dos municípios estudados, podendo haver a contribuição de conhecimento dos 

estudantes envolvidos com o projeto, portanto, trazendo benefícios para os pedestres dos 

municípios da região do Potengi. 
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RESUMO    

A prototipagem rápida apresenta-se como tecnologia atual na área de AEC e tem potencial para 

produção tecnológica com a com a manufatura de protótipos de elementos arquitetônicos e 

construtivos. Neste contexto, esta pesquisa aborda a prototipagem rápida como produção 

tecnológica aplicado à criação de protótipos de revestimento 3D. Para isso, foi realizado 

levantamento das opções de revestimentos 3D no mercado da construção civil, modelados as 

opções de revestimentos em ambiente digital, preparado e impresso em 3D um protótipo. Apesar 

de ainda não concluídas todas as etapas de pesquisa, foi possível já confeccionar um protótipo 

e espera-se desenvolver posteriormente fôrmas e executar revestimentos tridimensionais que 

possam ser adotados nas edificações.    

PALAVRAS-CHAVE: Prototipagem rápida. Impressão 3D. Revestimentos 3D.     

ABSTRACT    

Rapid prototyping is a current technology in the AEC field and has potential for technological 

production as manufacturing prototypes of architectural and building elements. In this context, 

this research approaches the rapid prototyping as technological production applied in the 

creation of 3D tiles. For this, it was surveyed the options in the construction market, modeled 

the proposed tiling in digital media, prepared and printed a 3D prototype. Although not all the 
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research steps has been completed, a prototype has already been made and is expected that molds 

and three-dimensional tiles will be generated and can be used in buildings.   

KEYWORDS: Rapid prototyping. 3D printing. 3D tiling.    

1 INTRODUÇÃO    

A propotipagem rápida apresenta-se como tecnologia na área de Arquitetura, Engenharia 

e Construção Civil (AEC), e tem potencial para ser explorado como inovação tecnológica com 

a manufatura digital de elementos construtivos. A prototipagem rápida se insere como recurso 

de produção de protótipos através de instrumentação computacional, trazendo resultados de 

qualidade e de rápida manufatura.     

O fato de o IFRN – campus São Gonçalo do Amarante já possuir uma impressora 3D do 

modelo CUBE 3rd Generation, justifica também a adoção da prototipagem rápida como 

tecnologia escolhida para promoção da materialização das peças.    

De acordo com Celani (2008), uma impressora 3D pode utilizar materiais que façam a 

adição de sólidos, líquidos ou lâminas. A impressora do IFRN-SGA está enquadrada na forma 

de adição de sólido, pois derrete filamento de material plástico, que pode ser dos tipos PLA 

(Poly Latic Acid) ou ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno). Para este estudo, a disponibilidade 

é do filamento PLA. Vale salientar que o modelo da impressora possui dois slots de cartuchos, 

imprimindo em até duas cores, e que a limitação do tamanho das peças é de 150 milímetros em 

cada eixo (X, Y e Z).    

A prototipagem rápida por se apresentar como inovação tecnológica na área de AEC, 

com capacidade de manufatura rápida e de qualidade, possui grande potencial de aplicação no 

ensino, pesquisa e extensão no curso técnico em Edificações. No âmbito desta pesquisa, 

propõese explorar a impressão 3D para criação de protótipos de elementos construtivos, a 

exemplo dos revestimentos tridimensionais utilizados com efeito decorativo na área de 

arquitetura e construção civil. Para tanto, o objetivo geral é analisar a adoção da prototipagem 

rápida como produção tecnológica com a criação de protótipos de revestimento 3D.    
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Já é de conhecimento geral que estes elementos são encontrados no mercado da 

construção civil, porém, são normalmente comercializados a alto custo, ou, àqueles com 

orçamento mais acessíveis, possuem designs pouco diversificados. Neste contexto, a 

prototipagem rápida se enquadra por apresentar baixo custo de impressão para manufatura do 

protótipo, que posteriormente é utilizado para confecção de fôrmas em silicone, e assim, 

possibilita a construção de diversas peças. Além disso, a prototipagem permite grande liberdade 

criativa quanto à possibilidade de execução de formas geométricas complexas, garantindo a 

variedade dos produtos.    

2 REFERENCIAL TEÓRICO     

Os modelos consistem em representações volumétricas, e especialmente tratando-se de 

AEC, de edifícios ou de elementos da edificação. No que se refere à maquetes e protótipos, 

ambos consistem em modelos físicos, diferentemente dos modelos digitais que são produzidos 

e manuseados em softwares gráficos.    

Todavia, destacam-se a prototipagem rápida e a fabricação digital que se apresentam 

como uma combinação do físico com o computacional, pois, consistem em processos 

automatizados de manufatura que tem como objetivo confeccionar modelos físicos a partir do 

uso de equipamentos computadorizados com capacidade de transformar modelos digitais em 

formas sólidas (PUPO e CELANI, 2011).    

A prototipagem rápida (rapid prototyping) se refere à produção de protótipos 

tridimensionais através do processo de adição de material por camada com base em um modelo 

geométrico desenvolvido em sistemas CAD (PUPO e CELANI, 2011). O termo rapid, faz 

referência ao fato desses sistemas não requererem nenhum tipo de assistência humana no ato de 

confecção do protótipo (PUPO e CELANI, 2008).    

Já a fabricação digital consiste em produzir protótipos a partir de modelos digitais 

fazendo uso predominantemente de equipamentos de fresagem (máquinas do tipo CNC), que 

desenvolvem processos subtrativos de produção automatizada desbastando blocos ou cortando 

chapas de material (PUPO e CELANI, 2011).     
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3 METODOLOGIA    

O projeto apresenta caráter experimental, com proposição de execução de protótipos para 

criação de revestimento tridimensionais. As etapas no processo de prototipagem rápida 

envolvem a modelagem geométrica do objeto em sistema CAD, o planejamento com a definição 

de parâmetros para a produção do protótipo, a fabricação e o acabamento da peça (PUPO e 

CELANI, 2011).     

Para tanto, os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, foram: 1)Revisão de 

referências bibliográficas e empíricas sobre o uso da prototipagem rápida como instrumento de 

produção tecnológica em AEC; 2) Levantamento das demandas de prototipagem como produção 

tecnológico após análise de opções do mercado da construção civil; 3) Elaboração dos modelos 

digitais a serem executados no software Rhinoceros 5.0; 4) Beneficiamento e    

preparo da modelagem para impressão 3D no software Ultimaker Cura 4.2.1; 5) 

Manufatura dos protótipos na impressora 3D CUBE 3rd Generation com uso de filamento PLA; 

6) Tratamento do protótipo para melhorar a qualidade do acabamento; 7) Confecção de fôrma 

do revestimento 3D em silicone a partir do uso do protótipo como molde; 8) Execução dos 

revestimentos tridimensionais com base na fôrma de silicone e utilizando, à princípio, de gesso 

reciclado; 9) Teste e validação da aplicação do revestimento 3D em edificações.    

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES     

Com base no levantamento das opções de revestimento tridimensionais existentes no 

mercado da construção civil, sendo fichadas as informações quanto ao modelo, dimensões, 

materiais e preços, e ainda considerando as limitações da CUBE 3rd Generation quanto à área 

de impressão (dimensão máxima de 150mm por eixo), e quanto ao material, no caso sendo 

adotado o filamento PLA, surgiram diversas ideias de design e foram esboçados diversos 

modelos de revestimentos 3D propostos (Figura 1).    
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Figura 1 – Croquis dos modelos de revestimentos 3D propostos.    

O processo já realizado consistiu em: modelagem das peças no Rhinoceros 5.0 (Figura 

2a); preparo do modelo através da configuração e beneficiamento da peça para a impressão no 

Ultimaker Cura 4.2.1 (Figura 2b), para geração de faces de suporte internos à peça e definição 

das espessuras das camadas; prototipagem rápida por meio de uma impressora 3D externa à 

instituição - modelo Anet A8 -, com adoção de filamento PLA (Figura 2c), visto que a CUBE 

do IFRN-SGA está atualmente sem suprimento compatível, portanto, impossibilitada para uso; 

e resultado dos protótipos impressos (Figura 2d).    

 

Figura 2 – Prototipagem rápida de um modelo de revestimento 3D. a) Modelo no Rhinoceros 5.0. b) 

Modelo no Ultimaker Cura 4.2.1. c) Impressão na Anet A8. d) Protótipo do revestimento 3D.    
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O resultado da impressão 3D foi satisfatório, visto que a qualidade da peça ficou à 

contento. No entanto, como a impressão 3D gera ranhuras resultantes da adição do filamento 

por camadas, faz-se necessário o acabamento da peça para posterior confecção da fôrma de 

silicone. Ainda não houve tempo hábil para realizar as etapas de acabamento, criação da fôrma, 

execução do revestimento 3D em gesso reciclado, e o teste e validação dos revestimentos 

aplicados em edificações, mas se esperam resultados positivos.    

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS    

Com base nas pesquisas e nos experimentos já realizados, pode-se concluir que a 

prototipagem rápida se torna uma aliada à inovação e produção tecnológica na área de AEC. 

Apesar de ainda não terem sido concluídas todas as etapas de execução do revestimento 3D 

proposto, já pode-se identificar que é possível, e a expectativa é de resultados positivos.    
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A PROTOTIPAGEM RÁPIDA PARA PRODUÇÃO DE ELEMENTOS DE 

PROMOÇÃO À ACESSIBILIDADE 

Maria Luísa Oliveira de Souza1 e Laize Fernades de Asevedo2 

1,2 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas - Arquitetura e Urbanismo 

RESUMO 

Neste artigo buscou-se articular a necessidade de criação de materiais de apoio ao ensino e de 

elementos que promovam a acessibilidade na edificação, ambos com uso da linguagem braile, 

com a potencialidade da prototipagem rápida. As etapas da pesquisa incluíram a revisão das 

referências sobre acessibilidade e, em destaque, a NBR9050/15; o projeto dos elementos 

propostos; a modelagem das peças; a impressão do protótipo e a validação do produto 

resultante. Foi visto que, devido à baixa qualidade da impressão 3D frente à pequena dimensão 

do braile, o produto gerado não apresentou precisão suficiente, sendo considerado inviável ao 

uso.    

PALAVRAS-CHAVE: Acessibilidade. Prototipagem rápida. Braile. 

ABSTRACT 

This article intents to articulate the need to create teaching support materials and elements that 

promote accessibility in building, both using Braille language, with the potential of rapid 

prototyping. The research steps included the review of references about accessibility and, in 

particular, NBR9050/15; the design of the proposed elements; the modeling of parts; the 

prototype printing and the validation of the resulting product. Due to the low quality of 3D 

printing and the small size of the Braille, it was observed that the generated product did not 

present sufficient accuracy, being considered unfeasible to use. 
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KEYWORDS: Accessibility. Rapid prototyping. Braille. 

1 INTRODUÇÃO  

A prototipagem rápida se refere à produção de protótipos tridimensionais através 

de um processo de adição de material por camada com base em um modelo geométrico 

desenvolvido em sistemas CAD (PUPO e CELANI, 2011). 

Esta tecnologia se apresenta como atual na área de Arquitetura, Engenharia e 

Construção Civil e tem potencial para ser explorado no curso técnico em Edificações 

como recurso didático-pedagógico - com a criação de protótipos educacionais -, e como 

instrumento para produção tecnológica - com a manufatura digital de elementos 

arquitetônicos. Nesta última situação, possibilita a impressão de elementos de pequena 

escala como àqueles voltados para a acessibilidade. 

De acordo com a NBR 9050/15, a acessibilidade pode ser definida como 

possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para utilização, 

com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, 

edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e 

tecnologias, bem como outros serviços e instalações abertos ao público, de uso 

público ou privado de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por 

pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida (ABNT, 2015, p.16).  

Considerando o conceito e aplicação da acessibilidade e as potencialidades da 

prototipagem rápida, visto que no IFRN – campus São Gonçalo do Amarante existe uma 

impressora 3D modelo Cube 3a. geração, viu-se a possibilidade de criar materiais de 

apoio ao ensino e elementos para promover a acessibilidade na edificação, como é o caso 

das placas em braile para identificação das salas e para criação de materiais didáticos, já 

que há atualmente presença de alunos com deficiências visuais dentro do campus. 

Considera-se que este projeto é de grande valia considerando a mobilidade, aprendizagem 

e inclusão destes alunos e da acessibilidade na escola, de maneira geral. 

Neste contexto, o objetivo deste artigo é analisar a aplicação da prototipagem 

rápida na confecção de elementos de promoção à acessibilidade.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Em 2013, no site Portal da Educação, o autor Ariovaldo Vieira trouxe a definição 

de Desenho Universal como sendo não uma tecnologia direcionada apenas aos que dele 

necessitam; é desenhado para todas as pessoas. A ideia do Desenho Universal é evitar a 

necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiências, 

assegurando que todos possam utilizar com segurança e autonomia os diversos espaços 

construídos e objetos.  

O quarto dos sete princípios do Desenho Universal, intitulado de “Conhecido – 

informação de fácil percepção”, diz que a informação necessária tem que ser transmitida 

de forma a atender as necessidades do receptador, seja ela uma pessoa estrangeira, com 

dificuldade de visão ou audição. 

A NBR 9050/15, tópico 3.1.2, descreve como acessível os espaços, mobiliários, 

equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive 

seus sistemas e tecnologias ou elemento que possa ser alcançado, acionado, utilizado e 

vivenciado por qualquer pessoa.  

Com base nisso viu-se a necessidade da elaboração de objetos que auxiliassem no 

ensino e na locomoção dentro do campus por meio da linguagem em braile, trazendo uma 

maior democratização do espaço e de equipamentos, de forma a equiparar as pessoas 

quanto as suas precisões. 

3 METODOLOGIA  

A metodologia deste estudo foi composta pelos seguintes procedimentos: 1) 

revisão de referências acerca dos temas Desenho Universal, Acessibilidade e 

Prototipagem Rápida; 2) revisão da NBR 9050/15 - acessibilidade a edificações, 

mobiliário, espaços e equipamentos urbanos – com destaque para os parâmetros técnicos 

dos componentes da linguagem braile; 3) definição dos elementos a serem desenvolvidos: 

placas em braile das salas de aula do IFRN-SGA, placas em braile do alfabeto maiúsculo, 

minúsculo, e numerais; 4) projeto dos elementos escolhidos no software AutoCAD 2018; 
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5) modelagem digital das peças no software Rhinoceros 5.0; 6) beneficiamento e 

preparação das modelagens para impressão no software Ultimaker Cura 4.2.1; 7) 

impressão dos elementos em impressora 3D modelo Anet A8 com filamento PLA (ácido 

polilático – material plástico); 8) teste e validação do elementos impresso junto aos alunos 

com deficiência visual. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

No geral, a inclusão para portadores de deficiências visuais ainda é um desafio. A 

escola tem um papel muito importante na promoção da inclusão social, pois prepara os 

futuros cidadãos. Assim, quanto mais preparada e adaptada para receber seus usuários, 

mais contribuirá para a construção de um mundo melhor. Para tanto, partiu-se da ideia de 

desenvolver elementos em braile que atendessem aos alunos com deficiência visual tanto 

no âmbito educacional, quanto no arquitetônico. 

Foram realizados os projetos em AutoCAD 2018 de placas de braile das salas de 

aula do IFRN-SGA, e placas do alfabeto minúsculo (Figura 1a), maiúsculo e numérico 

devidamente compatíveis com os parâmetros técnicos especificados pela NBR9050/15. 

Na sequência, foram modeladas estas mesmas peças digitalmente no Rhinoceros 5.0 

(Figura 1b). Depois, foi realizado o beneficiamento e preparo da modelagem de uma das 

peças no Ultimaker Cura 4.2.1, no caso, da placa com o alfabeto minúsculo (Figura 1c). 

E, por fim, impressa a placa do alfabeto minúsculo na impressora de modelo Anet A8, 

obtendo a placa em material plástico tipo PLA (Figura 1d). 

Como resultado final, observou-se que as pequenas dimensões do braile, conforme 

os parâmetros estabelecidos pela NBR9050/15, foram incompatíveis com a baixa 

resolução e precisão da impressão 3D e a espessura da camada de filamento PLA 

utilizado, ocasionando na distorção do braile, como pode ser identificado na Figura 1d. 

Por este motivo, não foi possível realizar o teste da peça com os alunos com deficiência 

visual. Todavia, considera-se que a etapa de validação foi vencida, visto que foi possível 

avaliar como inviável o produto para uso. 
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Figura 1 – Alfabeto minúsculo. a) Desenho em AutoCAD 2015; b) Modelagem no Rhinoceros 5.0; c) 

Modelagem no Ultimaker Cura 4.2.1; d) Impressão 3D com filamento PLA. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao trabalhar a acessibilidade na arquitetura e nos materiais didáticos, buscou-se 

contribuir para a liberdade, conforto e autonomia dentro do IFRN-SGA, com o desejo de 

que esse seja o começo da inclusão de toda e qualquer pessoa. 

A elaboração desse projeto permitiu ver além, identificando a realidade daqueles 

com deficiência física, neste caso específico, a visual, e a necessidade da adaptação, a 

exemplo da identificação de salas de aula e laboratórios ou de recursos didáticos. E, neste 

cenário, a prototipagem rápida foi vista à princípio como potencial para criação de 

elementos que promovessem a acessibilidade. 

No entanto, observou-se que, apesar de a pesquisa ter todas as etapas vencidas, 

exceto o teste do protótipo pelos alunos com deficiência visual, o produto foi invalidado 

devido à baixa qualidade de resolução e precisão resultantes. Portanto, conclui-se que a 

prototipagem rápida, para este caso, não foi bem-sucedida. Todavia, ainda é válido 

realizar nova experiência em outra impressora 3D, ou realizar ajustes para promover 

maior precisão na impressão da peça, ou ainda, é possível tentar realizar a montagem de 

peças que articulem protótipos rápidos com outros materiais, especialmente para o braile. 

a) b) 

c) d) 
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A PROTOTIPAGEM RÁPIDA COMO INSTRUMENTO DE APOIO AO 

ENSINO NO CURSO TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES 

Thayza Eduarda M. Medeiros1; Fernanda F. da Costa2 e Laíze F. de Asevedo3 

1,2,3 IFRN –São Gonçalo do Amarante;  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas - Arquitetura e Urbanismo 

RESUMO 

A prototipagem rápida apresenta-se como tecnologia atual na área de Arquitetura e Engenharia, 

e tem potencial para ser explorado na criação de protótipos com fins educacionais. O objetivo 

desta pesquisa é analisar a adoção da prototipagem rápida como instrumento de apoio ao ensino 

no curso técnico em Edificações do IFRN-SGA. Para isso, aplicou-se questionário com 

docentes do curso para levantamento das demandas de protótipos, as peças foram modeladas, 

preparadas, e impressas em 3D com filamento PLA. Apesar de ainda não ter havido tempo hábil 

para testar e validar o uso dos protótipos em sala de aula, espera-se que as peças auxiliem no 

processo de ensino-aprendizagem e promovam melhores desempenhos acadêmicos no curso. 

PALAVRAS-CHAVE: Prototipagem rápida; impressão 3D; protótipos educacionais. 

ABSTRACT 

Rapid prototyping presents itself as current technology in the area of Architecture and 

Engineering, and it has the potential to be explored in creating prototypes for educational 

purposes. The goal of this research is to analyze the adoption of rapid prototyping as an 

instrument to support teaching in the Technical Building Course of IFRN-SGA. A questionnaire 

was applied with teachers of the course to survey the demands of prototypes, the pieces were 

modeled, prepared, and printed in 3D form with PLA filament. Although there has not yet been 

time to test and validate the use of prototypes in the classroom, it is hoped that the pieces will 

assist in the teaching-learning process and promote better academic performance. 

KEYWORDS: Rapid prototyping; 3D printing; educational prototypes. 
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1 INTRODUÇÃO  

No curso técnico em Edificações, a visualização espacial, leitura, interpretação e 

representação de elementos geométricos tridimensionais são habilidades imprescindíveis pois 

permeiam os conteúdos de diversas disciplinas do eixo tecnológico, especialmente àquelas que 

trabalham o desenho técnico e a representação de projetos. 

Um método que pode facilitar o desenvolvimento dessas habilidades é o hands 

on (PAPERT, 1985), que se baseia na materialização, manuseio e montagem de peças em que 

se trabalham as ações de tocar, fazer, mexer, montar e testar funcionamento. Neste cenário, a 

prototipagem rápida pode se inserir como recurso de produção de protótipos através de 

instrumentação computacional, trazendo resultados de qualidade e de rápida manufatura.  

O fato de o IFRN – campus São Gonçalo do Amarante já possuir uma impressora 3D do 

modelo CUBE 3rd Generation, justifica também a adoção da prototipagem rápida como 

tecnologia escolhida para promoção da materialização das peças. 

De acordo com Celani (2008), uma impressora 3D pode utilizar materiais que façam a 

adição de sólidos, líquidos ou lâminas. A impressora do IFRN-SGA está enquadrada na forma 

de adição de sólido, pois derrete filamento de material plástico, que pode ser dos tipos PLA 

(Poly Latic Acid) ou ABS (Acrilonitrila Butadieno Estireno). Para este estudo, a disponibilidade 

é do filamento PLA. Vale salientar que o modelo da impressora possui dois slots de cartuchos, 

imprimindo em até duas cores, e que a limitação do tamanho das peças é de 150 milímetros em 

cada eixo (X, Y e Z). 

A prototipagem rápida possui grande potencial de aplicação no ensino, pesquisa e 

extensão no curso técnico em Edificações. No âmbito desta pesquisa, propõe-se explorar a 

impressão 3D para criação de protótipos com fins educacionais. Para tanto, o objetivo geral é 

analisar a adoção da prototipagem rápida como instrumento de apoio ao ensino no curso técnico 

em Edificações. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Quando se pensa na relação da prototipagem rápida fazendo interface entre o processo 

de projeto e o canteiro de obras, Bertho, Bonaldi, Granja e Celani (2011) destacam o diferencial 
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do método hands on, introduzido por Seymour Papert (1985), educador do Media Lab do 

Massachussets Institute of Technology em sua proposta pedagógica de ensino denominada 

construcionismo. Nesta linha pedagógica, o aluno aprende experimentalmente, tanto na teoria 

quanto na prática. Tal método, ainda de acordo com os autores, se diferencia dos métodos 

pedagógicos tradicionais por enfatizar o aprender, e não o ensinar. 

A associação dos conceitos e aplicações da prototipagem rápida no ensino das 

disciplinas do curso técnico em edificações, articulados a uma pedagogia construcionista, levam 

a crer que a aplicação de tais ferramentas e teorias tem um potencial positivo e transformador 

da forma de ensinar e aprender, especialmente na formação técnica da área na qual este estudo 

pretende atuar. 

3 METODOLOGIA  

A metodologia desta pesquisa apresenta caráter experimental. As etapas no processo de 

prototipagem rápida envolvem a modelagem geométrica do objeto em sistema CAD, o 

planejamento com a definição de parâmetros para a produção do protótipo, a fabricação e o 

acabamento da peça (PUPO e CELANI, 2011).  

Para tanto, os procedimentos metodológicos traçados para esta pesquisa foram: 

1) Revisão bibliográfica acerca da Prototipagem rápida e suas aplicações no ensino de 

nível técnico, resultando em fichamento de referências - artigos, monografias, 

dissertações e teses; 

2) Levantamento e avaliação das demandas de protótipos por meio da aplicação de 

questionários com professores do curso técnico em edificações do IFRN-SGA, 

resultando em um quadro com peças propostas e seu objetivo educacional; 

3) Modelagem geométrica digital das peças no software Rhinoceros 5.0; 

4) Beneficiamento dos modelos digitais e preparo para prototipagem rápida no software 

Ultimaker Cura 4.2.1; 

5) Prototipagem rápida das peças na impressora CUBE 3rd Generation; 

6) Teste e validação do uso dos protótipos com fins educacionais, com adoção do método 

hands on, e aplicação de questionários com alunos e entrevista com docentes. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

 Foram aplicados questionários com 27 docentes do curso técnico em Edificações do 

IFRN-SGA: 9 (33,3%) da área técnica, e 18 (66,7%), das áreas propedêuticas. Foram solicitadas 

as demandas de protótipos e questionado o objetivo de uso destas peças como material didático. 

Foi observado que, 100% dos professores da área técnica solicitaram protótipos, 

inclusive diversas respostas apontaram mais de uma demanda. Quanto aos professores das áreas 

propedêuticas (códigos e linguagem, humanidades, ciências naturais e matemática), dentre as 

18 respostas, 7 não apresentaram demandas, e 11 apontaram suas necessidades.  

Notou-se que os docentes das áreas humanísticas – filosofia, sociologia, línguas -, 

apresentaram mais dificuldade em identificar os possíveis protótipos e em idealizar o uso para 

fins educacionais em suas disciplinas. Estes, quando identificaram alguma possibilidade de 

modelo didático, geralmente referia-se à possibilidade de representar imagens em alto-relevo, 

especialmente para uso por alunos com deficiência visual.  

Destacam-se as demandas dos professores de geografia por elementos da 

geomorfologia, também solicitado pelo professor de topografia; e os sólidos geométricos, 

apontados pelos professores de matemática, desenho técnico e artes. 

A partir das respostas, foram selecionados alguns protótipos para modelagem, 

priorizando-se àqueles de maior incidência e/ou que apresentam maiores benefícios para a 

disciplina, conforme indicado no objetivo de uso pelo professor. Partindo desses critérios, 

foram elegidos os poliedros regulares como primeiras peças a serem impressas. 

O processo consistiu em: modelagem das peças no Rhinoceros 5.0 (Figura 1a); preparo 

do modelo através da configuração e beneficiamento da peça para a impressão no Ultimaker 

Cura 4.2.1 (Figura 1b); prototipagem rápida por meio de uma impressora 3D externa à 

instituição - modelo Anet A8 -, com adoção de filamento PLA (Figura 1c), visto que a CUBE 

do IFRN-SGA está atualmente sem suprimento compatível, portanto, impossibilitada para uso; 

e resultado dos protótipos impressos (Figura 1d). 

O resultado da impressão foi satisfatório, visto que a qualidade das peças ficou à 

contento. Ainda não houve tempo hábil para realizar o teste e validação dos protótipos em uso 

na sala de aula, mas se esperam resultados positivos. 
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Figura 1 – Prototipagem rápida dos poliedros regulares. a) Modelo do dodecaedro no Rhinoceros 5.0. 

b) Modelo do dodecaedro no Ultimaker Cura 4.2.1. c) Impressão do dodecaedro na Anet A8. d) Protótipos dos 

poliedros regulares. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No decorrer da pesquisa, foi visto que a prototipagem rápida tem grande potencial como 

instrumento de suporte ao ensino no curso técnico em Edificações, possibilitando a facilitação 

no entendimento e compreensão dos conteúdos a partir da materialização dos assuntos, e ainda 

tornando o processo de ensino-aprendizagem mais lúdico e prazeroso. 

A pesquisa apresentou resultados quanto às etapas de revisão bibliográfica, 

levantamento das demandas de protótipos, modelagem e impressões 3D. A qualidade das peças 

produzidas foi satisfatória, o que favorece seu uso na experimentação em sala de aula.    

No entanto, ainda não foi possível atingir a etapa de teste e validação dos protótipos 

junto aos alunos e docentes do IFRN-SGA. Todavia, há uma expectativa positiva quando às 

melhorias de aprendizagem e desempenho dos alunos nas disciplinas envolvidas, visto que a 

experiência possibilita que o aluno aprenda na prática, na materialidade, os assuntos abordados 

na teoria. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Material voltado ao ensino-aprendizagem da disciplina de Desenho

Arquitetônico no nível técnico

Ana Beatriz Batista de Lima; Jaqueline Diniz da Silva e Maria Rafaela de Lima Barra
 IFRN – Campus Mossoró

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas

RESUMO

O projeto consiste em abordar, de maneira geral, disciplinas de desenho nos cursos de

Eletrotécnica,  Mecânica  e  Edificações,  buscando  uma  maneira  didática  de  apresentar,

uniformizar e sistematizar esses assuntos, criando uma grade curricular que possa ser fácil de

seguir.  Ao simplificar  a  abordagem,  com aspectos  práticos  e  teóricos,  visamos facilitar  o

entendimento  do  aluno  na  hora  do  ensino  e  da  aprendizagem,  para  que,  no  mercado  de

trabalho, seja um bom profissional.

PALAVRAS-CHAVE: Desenho. Arquitetônico. Ensino. Aprendizagem. Didático

ABSTRACT

            The  project  consists  of  approaching,  in  general,  drawing  subjects  in  the

Electrotechnical, Mechanical and Buildings courses, looking for a didactic way to present,

standardize and systematize these subjects, creating a curriculum that can be easy to follow.

By simplifying the approach, with practical and theoretical aspects, we aim to facilitate the

student's understanding at the time of teaching and learning, so that in the labor market, is a

good professional.

KEYWORDS: Drawing. Architectural. Teaching. Learning. Didactic.
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1 INTRODUÇÃO

A aplicação de desenho técnico  está  presente em várias  áreas,  pois  funciona
como base para transmitir informações entre os profissionais envolvidos nos processos
construtivos. 

O  conhecimento  de  normas  e  técnicas  de  desenho,  portanto,  torna-se  parte
fundamental  na  formação  dos  profissionais  ligados  à  área  da  construção  civil  e
especialmente, neste caso, aos técnicos em edificações. 

O objetivo geral deste trabalho é abranger assuntos que sejam necessários para
alunos  do  ensino  técnico  ou  quaisquer  pessoas  interessadas  na  área  de  desenho
arquitetônico, que serão abordados em formato de e-book. 

Nesse contexto, o e-book irá abordar a disciplina de forma clara e sistematizada,
facilitando a compreensão dos alunos e auxiliando professores no processo de ensino-
aprendizagem, contando com um material dividido por capítulos que corresponderão às
aulas programadas no curso de edificações para a disciplina de Desenho Arquitetônico.

 É perceptível que na organização de aulas seguida por diversos professores não
há uma uniformização do conteúdo, pois cada um trabalha segundo sua própria didática,
não permitindo  que haja  uma padronização  da  disciplina  no que diz  respeito  à  sua
exposição  durante  o  período  letivo,  seja  para  avaliações  ou  até  mesmo  para  uma
possível troca de professores. 

O conteúdo será explorado de forma simples, sucinta e objetiva, de modo que,
desde um estudante em formação até um técnico ou engenheiro especializado consiga
compreender e utilizar o texto. Assim, a utilização do material poderá se adequar tanto
como conteúdo de apoio quanto como base principal para a organização didática do
professor. Essa possibilidade se deve ao fato do e-book proposto contemplar todos os
assuntos do desenho arquitetônico,  necessários à formação dos profissionais da área,
cobrados na ementa do curso técnico em edificações.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

MONTENEGRO, 1978. Para ele, o desenho não é a representação ideal de um projeto,

uma vez que devemos visualizar o projeto completo através de partes de desenhos, que poderá

ser  complementado  após  a  construção.  O  autor  considera  os  projetos  atuais  como  um

diagrama de montagem pela grandeza de detalhes.  Para o autor,  o desenho possui muitas

deficiências, por isso, considera o próprio livro como um pontapé inicial para que haja uma

aprendizagem maior por parte dos desenhistas. 
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FERREIRA, 2004. Fala sobre a globalização e o quanto é necessária a padronização e

representação dos processos industriais.  E,  na área da construção civil,  essa padronização

ainda é precária pela grande quantidade de meios de representação, levando a uma ligação

estreita entre a arte e a arquitetura. Então, ela considera importante a criação de normas e

convenções para a representação gráfica.

BUENO; PAPAZOGLOU, 2008. Falam sobre a importância de dominar o desenho e

que  o  desenho  é  uma  arte,  cuja  finalidade  é  representar  graficamente  formas  e  ideias.

Explicam sobre a importância em estudar a linguagem do desenho, para poder usá-la com

clareza e compreendê-la facilmente quando feita por outro.

3 METODOLOGIA 

 Estudo bibliográfico: estudar obras que ajude na compreensão do que está sendo

elaborado.

 Embasamento teórico do assunto: estudar o assunto em sua totalidade para que

seja garantido uma boa compreensão acerca do projeto.

 Estudo  da  grade  curricular:  utilizar  o  que  já  existe  e  observar  o  que  pode

melhorar.

 Escolha do público alvo (alunos, professores e profissionais da área): ver quem

são os principais desfrutadores do material e a quem pode interessar.

 Elaboração de questionários de satisfação: pontos que podem ser importantes ser

abordados ou não.

 Tabular os resultados obtidos: resultados do questionário de satisfação.

 Dividir os módulos (capítulos) do e-book: a partir do que foi extraído começar a

produção dos tópicos do e-book.

 Elaborar  exercícios  do  assunto:  a  partir  do  conteúdo  fazer  exercícios  para

fixação.

 Produção do e-book: um dos últimos estágios do projeto onde será feito o e-

book.
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que o material desenvolvido em formato de e-book possa melhorar o

processo de ensino-aprendizagem em desenho arquitetônico na disciplina ministrada no

curso técnico de edificações do campus Mossoró. Busca-se também, atingir de modo

organizado e lógico, a elaboração desse material  didático pertinente aos estudantes e

profissionais aos quais ele se direciona, bem como permitir que este seja acessível a

todas as pessoas interessadas no aprendizado do Desenho Arquitetônico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista que a maior didática apresentada nos livros, são destinadas e

elaboradas apenas para níveis superiores, é indiscutível a necessidade de um material

que  auxilie  os  futuros  técnicos  no  aprendizado  do  desenho  arquitetônico,  sendo

acessível aos discentes e seus docentes, utilizando-se de uma linguagem e didática de

fácil entendimento elaborada por pesquisas e discussões de estudantes e profissionais da

área.
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DESENVOLVIMENTO DE LIVRO DIGITAL DA DISCIPLINA DESENHO 

TÉCNICO NO IFRN EM MEIO À NOVOS PARADIGMAS EDUCACIONAIS 

 

RESUMO 
 

O projeto consiste em pesquisar no meio acadêmico, a necessidade de se estudar a disciplina de 

Desenho Técnico e sua importância na formação do profissional no IFRN. Este projeto tem como 

objetivo central o aprimoramento do aprendizado do Desenho Técnico através da construção de um 

livro eletrônico (E-book) didático e padronizado para a instrução da disciplina nas instituições de 

ensino médio e técnico. Como recursos metodológicos para a produção da pesquisa, serão utilizados: 

pesquisas documentais; e comparativos de ementas, objetivos e conteúdos de todos os cursos que 

possuem a disciplina em sua grade curricular, sendo considerado as informações mais pertinentes. A 

partir dessas comparações será possível a produção do material didático desejado. Nesse sentido, o 

livro terá em seu conteúdo as técnicas de estudo, explicando as noções gerais, escalas, perspectivas e 

outros conteúdos essenciais para a aprendizagem. Como resultados esperados, o livro digital se 

constituirá numa metodologia a ser aplicada pelos professores no exercício da sala de aula, 

contribuindo significativamente na aprendizagem dos alunos, tendo em vista que os conteúdos 

ministrados na disciplina de Desenho Técnico serão aproveitados em outras de outras áreas de 

conhecimentos pertinentes, como a área de projeto da arquitetura e engenharias. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Desenho, Técnico, Ensino, Aprendizagem, Material Didático 

 
ABSTRACT 

 

The project consists of researching in the academic environment, the need to study the discipline of 

Technical Design and its importance in the professional formation at the IFRN. This project has as 

its main objective the improvement of the technical drawing learning through the construction of a 

standardized didactic e-book for the instruction of the discipline in the high school and technical 

institutions. As methodological resources for the production of research, will be used: documentary 

research; and comparative menus, objectives and contents of all courses that have the subject in their 

curriculum, being considered the most relevant information. From these comparisons it will be 

possible to produce the desired teaching material. In this sense, the book will have in its content the 

study techniques, explaining the general notions, scales, perspectives and other essential contents for 

learning. As expected results, the digital book will be a methodology to be applied by teachers in the 
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da Silva3; Maria Gabriele de Oliveira Araújo4; Narly Wanessa da Silva5; 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas – Arquitetura e Urbanismo 
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classroom exercise, contributing significantly to students' learning, considering that the contents 

aught in the subject of technical drawing will be used in other areas of learning. relevant knowledge, 

such as architectural design and engineering. 

 

KEYWORDS: Drawing, Technician, Teaching, Learning, Teaching Material. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Novos paradigmas educacionais surgem para atender uma nova sociedade tecnológica, 

requerendo a inserção de novas práticas curriculares e metodologias inovadoras. As novas tecnologias 

que perpassam para o meio acadêmico nos levam a uma reflexão sobre os métodos utilizados 

efetivamente no processo de ensino. Conforme MERCADO (2002), um novo paradigma está 

surgindo na educação, e o papel do professor, frente às novas tecnologias, será diferente. 

Com as inovações, pode-se desenvolver um conjunto de atividades com interesse didático- 

pedagógico, permitindo o desenvolvimento de ambientes de aprendizagem centrados na atividade dos 

alunos, na importância de interação social e no desenvolvimento de um espírito de colaboração e 

autonomia dos discentes. Nessa perspectiva, este projeto surge a partir de duas necessidades: 

acompanhar o desenvolvimento tecnológico; e aumentar o interesse dos alunos pela disciplina de 

Desenho Técnico, com foco numa metodologia ativa, capaz de melhorar a aprendizagem dos 

discentes, assim como ampliar os métodos e técnicas de ensino aplicados pelos docentes dentro e fora 

da sala de aula. 

Portanto, o objetivo dessa pesquisa é contribuir para a área educacional voltada o ao ensino 

médio profissionalizante, através da elaboração de uma ferramenta metodológica – um livro 

eletrônico (E-book) didático e padronizado para a instrução da disciplina de Desenho Técnico nas 

instituições de ensino médio profissionalizante. Como recursos metodológicos para a produção da 

pesquisa, estão sendo utilizados: pesquisas documentais; e comparativos de ementas, objetivos e 

conteúdos de todos os cursos que possuem a disciplina em sua grade curricular, sendo consideradas 

as informações mais pertinentes. 

Como resultado, o desenvolvimento deste trabalho busca o aprimoramento do ensino do 

Desenho Técnico numa instituição de ensino voltada à formação profissionalizante, como é o caso 
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do IFRN. Pois trata-se de uma disciplina cujos conteúdos servem de base para outras áreas de 

conhecimentos pertinentes, como a área de projeto da arquitetura e engenharias. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O Desenho Técnico é uma ferramenta utilizada no desenvolvimento e na comunicação de 

ideias, conceitos e projetos. De acordo com CHING (2011), mesmo com o avanço das tecnologias, o 

Desenho Técnico mostra sua importância quando é possível transformar o achatamento de uma 

superfície bidimensional em um desenho tridimensional de forma clara, legível e eficiente. Desta 

forma, é necessário conhecer os conceitos para o desenvolvimento desta linguagem. 

Com o advento de grandes avanços tecnológicos, vários softwares são desenvolvidos para a 

otimização dos sistemas hodiernos. Segundo MICELI & FERREIRA (2010), os avanços desses 

softwares de desenho não excluem o aprendizado básico da representação, ao contrário, o estudante 

deve dar um passo além e buscar o fundamento do Desenho Técnico. Com isso, fica claro que uma 

coisa não exclui a outra. 

Nessa perspectiva, os E-books podem se tornar uma ferramenta adaptável para o ensino do 

Desenho Técnico. Segundo PROCÓPIO (2010), a utilização de livros digitais didáticos pode tornar 

o ensino mais agradável aos estudantes, devido a tecnologia que atrai aos jovens e ao fato de que com 

pouco peso é possível carregar diversos livros. Essas vantagens torna os E-books uma das melhores 

ferramentas para ensino e aprendizagem, promovendo melhor aproveitamento da disciplina nos 

cursos. 

 

3 METODOLOGIA 

 
O processo metodológico acontecerá de forma gradativa, através de metas estabelecidas pelo 

grupo de pesquisa. Primeiramente, é imprescindível que o grupo realize um estudo bibliográfico, 

listando trabalhos e livros didáticos na área estudada, bem como, o estudo dos PPC’s onde a disciplina 

é ministrada. Em seguida, questionários de satisfação será produzido e aplicado com alunos, 

professores e egressos. A partir desse questionário será possível colher dados para perceber possíveis 

falhas de ensino e aprendizagem na disciplina de Desenho Técnico. Feito tudo isso, iniciaremos a 

construção do E-book didático, produzindo o sumário a partir do estudo de ementas, dando 
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continuidade com a elaboração dos conteúdos com exercício de fixação. A produção de diversos 

materiais será feita para compor o livro digital, como: slides, videoaulas e elementos 

plásticostridimensionais, meios pelos quais os estudantes possam atingir certo grau de abstração 

necessário ao desenvolvimento da visão espacial. 

Todas as metas estabelecidas devem ser cumpridas dentro de todos os prazos estabelecidos, 

para que o projeto seja concluído com êxito e divulgado em periódicos e/ou congressos. Por fim, o 

grupo de pesquisa buscará formas de publicação do livro digital, para que seja disponibilizado para 

todo corpo acadêmico do IFRN. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto está em desenvolvimento desde 03 de junho de 2019, após aprovação no Edital nº 

01/2019 (2º Chamada) - PROPI/RE/IFRN. tendo sido realizadas até o presente momento as seguintes 

etapas: 

a) Pesquisa bibliográfica, com fichamentos de diversos trabalhos e livros da área estudada, onde fez- 

se uma varredura por todos os cursos do IFRN que possuem em sua matriz a disciplina de Desenho 

Técnico, elencando as ementas, objetivos e conteúdos; 

b) Estudo das ementas e PPCs onde a disciplina é ministrada, onde se levantou todo o conteúdo 

ministrado pela disciplina, por nível de relevância de acordo com o curso em que a disciplina é 

ministrada. 

Observou-se que com o fichamento de bibliografias, o projeto se torna mais simplificado devido 

a grande gama de livros que auxiliam na compreensão do Desenho Técnico, mostrando a devida 

importância para o profissional. Nesse sentido, pesquisar sobre as ementas da disciplina, unificando 

os objetivos e conteúdos, proporcionou o entendimento de como funciona o ensino da disciplina nos 

diferentes cursos ofertados pelo IFRN. Desta forma, será possível unificar as ementas com os 

principais objetivos e conteúdos em um único documento. Todo levantamento documental foi 

primordial para o início do projeto, tendo em vista que conhecer a disciplina em seus diferentes 

aspectos proporciona maior afinidade e interesse com a área pesquisada. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Como resultado a ser alcançado, o desenvolvimento deste trabalho busca o aprimoramento do 

ensino do Desenho Técnico numa instituição de ensino voltada à formação profissionalizante, como 

é o caso do IFRN. Pois é uma disciplina que precisa possuir uma metodologia capaz de acompanhar 

o desenvolvimento tecnológico e educacional, tendo em vista que os conteúdos ministrados na 

disciplina de Desenho Técnico servem de base de conhecimento para outras áreas de conhecimentos 

pertinentes, onde é significativa a utilização de mídias digitais e a prática da inovação tecnológica. 

A partir da decorrência dessa pesquisa, haverá a produção de um material didático que integre a 

parte prática e teórica da disciplina de Desenho Técnico, facilitando a aprendizagem do estudante e 

servindo de suporte para o docente ministrar as aulas. Pois o conteúdo será organizado por aulas e 

não sistematizado em capítulos. A pesquisa também objetiva embasar a elaboração de outros recursos 

de ensino como: slides, vídeo-aula, modelos plásticos (maquetes); para ser utilizados em cursos 

presenciais, semipresenciais e EAD. 
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ATUAÇÃO DA TUTORIA DE CAD E TOPOGRAFIA NO IFRN-SGA 

ARAÚJO, Kleyziellen1 e ASEVEDO, Laíze2 

1,2 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas - Arquitetura e urbanismo. 

RESUMO 

A Tutoria de Aprendizagem e Laboratório é um programa do IFRN que traz a atuação do 

aluno tutor como assistente do professor nas aulas, assessor dos alunos nas atividades, e 

condutor do uso dos laboratórios. É um programa que contribui para o processo ensino-

aprendizado tanto do aluno tutelado, quanto do aluno tutor. Neste estudo, foi analisada, através 

da aplicação de uma ficha de registro, a atuação do TAL de CAD e Topografia no IFRN-SGA, 

especificamente aplicado ao uso do laboratório de CAD no turno vespertino pelos alunos do 

curso técnico em Edificações modalidade integrado. Os resultados apontaram principalmente 

para a procura da tutoria por motivo de uso do laboratório e equipamentos, e vinculada ao 

desenvolvimento de projetos relacionados às disciplinas técnicas do curso. 

PALAVRAS-CHAVE: IFRN. Tutoria. CAD e Topografia.  

ABSTRACT 

The Learning and Lab Tutoring is an IFRN program that brings the performance of the tutor 

student as a teacher assistant in class, student advisor in activities, and conductor of laboratory 

use. It is a program that contributes to the learning process of both the tutored student and the 

tutor student. In this study, it was analyzed, through the application of a registration form, the 

performance of the CAD and Topography TAL in the IFRN-SGA, specifically applied to the 

use of the CAD laboratory in the afternoon shift by the students of the technical course in 

Buildings integrated mode. The results pointed mainly the request for tutoring to use of the 

laboratory and equipment, and linked to the development of projects related to the technical 

disciplines of the course. 

KEYWORDS: IFRN. Tutoring. CAD and Topography.  
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1 INTRODUÇÃO 

A Tutoria de Aprendizagem de Laboratório (TAL) é um programa do IFRN que 

seleciona alunos para a função de tutor, que atua: no auxílio aos docentes na execução das 

atividades didáticas; no atendimento aos discentes no desenvolvimento de suas tarefas; e no 

resguardo do uso de laboratório. O programa tem como objetivo a troca de conhecimentos entre 

alunos e tutor, promovendo um meio de comunicação que favorece o processo de ensino-

aprendizagem. 

O TAL é escolhido através de processo seletivo mediante edital, em que são definidas as 

vagas por disciplinas de vinculação. No processo, o candidato à tutor é avaliado através de 

prova e entrevista (opcional).  

Neste artigo, foca-se no TAL de CAD (Computer Aided Design ou Desenho Auxiliado 

por Computador) e Topografia, do turno vespertino, do IFRN – campus São Gonçalo do 

Amarante, tendo como objetivo identificar a atuação da tutoria, com destaque para as ações 

desenvolvidas no laboratório de CAD, e os motivos pela procura dos alunos pelo TAL. 

As disciplinas de CAD e Topografia compõem o eixo estruturante do curso técnico em 

Edificações, sendo ofertadas no campus nas modalidades de ensino integrado e subsequente. 

Além disso, o CAD também é abordado nos cursos superiores de Logística e Redes de 

Computadores. 

Normalmente apresentam-se dificuldade no início do manuseio de softwares gráficos. As 

principais dificuldades identificadas pela tutoria estão no Quadro 1.  

Quadro 1 – Principais dificuldades identificadas pela tutoria de CAD e Topografia
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Ademais, há a procura constante pelo uso do Laboratório de CAD, pois os equipamentos 

apresentam maior capacidade de memória e velocidade comparado aos outros laboratórios de 

informática, sendo mais rápidos e adequados ao uso dos softwares gráficos utilizados, como o 

AutoCad e SketchUp. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A tutoria como método nasceu no século XV na universidade, onde foi usada como 

orientação de caráter religioso com o objetivo de infundir a fé e a conduta moral. 

Posteriormente, no século XX, o tutor assumiu o papel de orientador e acompanhante dos 

trabalhos acadêmicos (SÁ, 1998, p. 45).  

A tutoria presencial proporciona ao tutor a oportunidade de expandir seus 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, aplicando-os aos tutelados. O tutelando tem acesso 

direto a uma fonte de conhecimento de uma forma mais tranquila, assim facilitando diretamente 

seu entendimento, pois no programa de tutoria ele tem um maior período de tempo apresentando 

dúvidas com o tutor em uma turma com um número de alunos bem menor, o que possibilita o 

acesso a uma atenção especial (ANDRADE; FERREIRA, 2015, p. 02). 

Segundo Silva e Rodrigues Júnior (2009), a tutoria:  

é um procedimento de ensino centralizado no professor, o qual, no comando da 

instrução, utiliza como auxiliares alguns alunos que ajudam outros que apresentam 

dificuldade em aprender. São geralmente da mesma turma, no entanto, podem ser de 
séries mais avançadas. Atuam durante o período de aula, ou, eventualmente, em outros 

períodos, sob a coordenação do docente (SILVA; RODRIGUES, 2009, p. 35). 

3 METODOLOGIA 

Para fins desse estudo, foi aplicada uma ficha de registro no laboratório de CAD, com 

objetivo de analisar o motivo de procura da tutoria. Como objeto de estudo foi selecionado o 

curso de Edificações integrado e subsequente, e a aplicação da ficha ocorreu do período de 

02/05/2019 até 28/06/2016, e foram levantadas informações como data, nome, turma, motivo 

de procura do TAL e disciplina envolvida. O modelo da ficha é exposto na Figura 1 a seguir. 
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Figura 1 – Ficha de registro do TAL no laboratório de CAD 

Com os dados coletados pela ficha de registro, é possível, por exemplo, computar os 

períodos de maior procura pela tutoria, as turmas que mais fazem uso do TAL, os motivos de 

busca pelo tutor, e as disciplinas que demandam mais necessidade de atuação da tutoria. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os dados obtidos através das fichas de registro foram analisados e apresentados em 

formato de gráficos, podendo assim analisar claramente as respostas dadas pelos alunos 

possibilitando a identificação da relação entre a ação da tutoria e o ensino-aprendizagem nas 

disciplinas que se utilizam do CAD. 

O Gráfico 1 apresenta alunos de edificações integrado computando as três turmas que 

frequentam a tutoria de CAD no horário vespertino. A turma que mais procura da tutoria é a do 

4° ano matutino, seguida por 3° ano matutino e 4° ano vespertino. 

Gráfico 1 – Atendimentos por turma do curso técnico Integrado

 

O Gráfico 2 apresenta as disciplinas envolvidas, ou seja, a disciplina motivo do aluno 

estar à procura do tutor e/ou do uso do laboratório de CAD. É notório as principais disciplinas 

citadas foram: Instalações Hidrossanitárias (29%), CAD (21%) e Instalações Elétricas (21%), 
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e Elementos de Projeto Arquitetônico (20%). Sendo estas as disciplinas que trabalham o 

desenvolvimento de projetos na área de Edificações. 

Gráfico 2 – Disciplina envolvida 

 

O Gráfico 3 apresenta os motivos dados pelos alunos para frequentar a tutoria. Em 120 

registros (75,94%) identificam como motivo pela procura da tutoria o uso de 

laboratório/equipamentos; 37 registros (23,41%) apontam para a busca da tutoria para tirar 

dúvidas, e 1 registro (0,65%) refere-se ao uso do TAL como assistência durante a aula. 

Gráfico 3 – Motivo pela procura do TAL 

 

Vale ressaltar que os alunos assinavam o registro ao entrar na sala, o que justifica a 

maioria assinar como “uso de equipamentos”, já que as dúvidas surgem ao longo dos trabalhos 

e só então é solicitado o auxílio do tutor. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de TAL tem relevância no processo de ensino-aprendizagem tanto pela 

ótica do aluno tutelado quando pelo discente tutor. Faz-se importante realizar registros do TAL 

para compreender principalmente em que aspecto a tutoria vem demonstrando maior atuação. 

No caso apresentado, identificou-se que as disciplinas que desenvolvem projetos têm 

demandado maior uso da tutoria no que se refere à necessidade do uso do laboratório de CAD, 

que fica sob a tutela do TAL.  
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DEFINIÇÃO DE ATRIBUTOS DE UM INVENTÁRIO 

ARQUITETÔNICO PARA APLICAÇÃO NA CIDADE DE SÃO PAULO 

DO POTENGI/RN 

 

 

 

RESUMO 

O conhecimento de bens culturais é indispensável para que uma sociedade conheça a si 

própria. Nesse sentido, a cidade e as edificações são de grande relevância, pois são espaços para 

atividades sociais e culturais e materializam modos de viver de diferentes épocas. Este trabalho 

é um recorte do Projeto de Pesquisa “Inventário da herança arquitetônica de São Paulo do 

Potengi”, ainda em desenvolvimento, e apresenta um panorama da revisão bibliográfica 

realizada. Seu objetivo é a definição da ficha de inventário que será utilizada no projeto de 

pesquisa. Ao seu final é apresentada uma ficha composta por cinco partes – número da ficha, 

identificação, estado atual, morfologia e período – e são explicados os atributos arquitetônicos 

que serão registrados na ficha. Pretende-se, com esse trabalho, contribuir para a preservação e 

futuro reconhecimento como bens culturais de São Paulo do Potengi. 

PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura. Estilos arquitetônicos. Inventário. Bens culturais. 

ABSTRACT 

Knowledge of cultural goods is indispensable for a society to know itself. In this sense, 

the city and buildings are of great relevance, as they are spaces for social and cultural activities 

and materialize ways of living from different times. This paper is an excerpt from the Research 

Project “Inventory of the Architectural Heritage of São Paulo do Potengi”, still under 

development, and presents an overview of the bibliographic review performed. Its purpose is 

the definition of the inventory sheet that will be used in the research project. At the end of it is 

presented a sheet consisting of five parts - sheet number, identification, current state, 

morphology and period - and the architectural attributes that will be recorded in the sheet are 

explained. This work aims to contribute to the preservation and future recognition as cultural 

assets of São Paulo do Potengi. 

KEYWORDS: Architecture. Architectural styles. Inventory. Cultural goods. 

Illana Vanessa Oliveira Justino; João Victor Alves Fernandes; Júlio Cesar 

Vieira de Alencar e Petterson Michel Dantas 

IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

1554 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

O patrimônio cultural de uma sociedade é composto por bens materiais e imateriais que 

representam sua identidade e memória coletiva. Nesse sentido, a cidade e as edificações são de 

grande relevância, pois são espaços para atividade sociais e culturais e materializam modos de 

viver das diferentes épocas. Coexistem em uma cidade, em qualquer momento, inúmeras 

memórias coletivas (ABREU, 1998). 

Muitas vezes, a população de uma cidade não compreende o valor coletivo das 

edificações para a memória local, o que resulta em um processo de descaracterização da 

arquitetura original. Este é um processo que atinge centros históricos de várias cidades do Rio 

Grande do Norte, entre elas, a cidade de São Paulo de Potengi. Visando proteger e resgatar a 

história materializada do município, o projeto de pesquisa “Inventário da herança arquitetônica 

de São Paulo do Potengi”, atualmente em execução por um grupo de alunos e professores do 

IFRN-SPP, pretende desenvolver um inventário de edificações de São Paulo do Potengi que 

remetem a tendências arquitetônicas do passado, a partir do estudo de suas fachadas. 

Neste resumo expandido é apresentado um trecho da pesquisa, voltado para a revisão 

bibliográfica e definição da ficha do inventário. Portanto, o objetivo geral deste trabalho é, a 

partir da bibliografia estudada, definir uma ficha de inventário arquitetônico e seus atributos, o 

que permitirá o registro e classificação das edificações de São Paulo do Potengi. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Miranda (2008), o inventário consiste na identificação e registro de um bem, 

por meio de pesquisa e levantamento de suas características e particularidades, adotando-se, 

para execução, critérios técnicos de natureza histórica, artística, arquitetônica, sociológica, 

paisagística e antropológica, etc. 

Segundo Motta e Rezende (2016), diante da ampla concepção de patrimônio definida 

pela atual Constituição Brasileira, entende-se que o principal objetivo dos inventários é garantir 

o direito ao conhecimento e à identificação dos bens para permitir o discernimento sobre a sua 

proteção, promoção e para a guarda dos dados e informações resultantes desses trabalhos. 
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Os resultados de dados dos inventários são registrados normalmente em fichas onde há 

a descrição sucinta do bem cultural, suas características, elementos ou agentes envolvidos. 

Especificamente tratando de inventários arquitetônicos, Trigueiro (2005) diz que a ficha de 

inventário também serve para enquadrar edifícios nos estilos sucessivos da arquitetura brasileira 

– de acordo com suas características exteriores. As fichas dos inventários produzidos pela 

autora são compostas por três partes: identificação, morfologia e período (estilo arquitetônico), 

na primeira parte são feitos procedimentos relacionados ao reconhecimento da edificação; na 

segunda, são abordados aspectos com características técnicas; a terceira diz respeito à 

classificação da edificação no período. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa desenvolvida neste trabalho caracteriza-se, quanto aos seus procedimentos, 

como uma pesquisa bibliográfica, e quanto à natureza de sua abordagem, como uma pesquisa 

qualitativa. Seu ponto de partida foi a revisão de trabalhos sobre inventário, patrimônio 

arquitetônico e tendências estilísticas. 

Para o inventário a ser desenvolvido para São Paulo do Potengi, adotamos como base 

as fichas realizadas por Trigueiro (2005), com a modificação da estrutura de três partes 

(identificação, morfologia e período). A identificação compreende a localização e estados de 

preservação e conservação, modificações e uso; a morfologia é dividida em três atributos: 

recuos, caixa mural e fachada, onde há a existência de outros atributos; a última parte é o 

período. Incluímos uma nova parte denominada estado atual, onde contém os seguintes 

atributos: uso, conservação, preservação, modificações e estado de conservação, e inclusão de 

novos atributos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na pesquisa desenvolvida, temos como resultado, a produção de uma ficha de inventário 

que será utilizada para registrar as edificações de São Paulo do Potengi que apresentam parcial 

ou integralmente características de tendências arquitetônicas do passado. 
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A ficha (Figura 1) é composta por cinco partes: número da ficha, identificação, estado 

atual, morfologia e período. A primeira parte, número da ficha, é usada para facilitar sua 

organização no inventário. As partes identificação, estado atual e morfologia contêm os 

atributos que serão preenchidos para cada edificação. Na parte período, a edificação é 

classificada em uma tendência arquitetônico predominante, a partir do estudo dos atributos 

levantados, por exemplo: colonial, eclética, protomoderna ou modernista. 

Para melhor entendimento, a seguir são explicados os atributos contidos nas partes 

estado atual e morfologia. 

Estado atual: 

a) Uso – Refere-se à utilização da edificação no momento em que se encontra.  

b) Preservação – Afirma se a edificação possui boa seus elementos arquitetônicos originais 

ou não. 

c) Conservação – Informa se a edificação possui as características originais, ou seja, se 

está bem conservada. 

d) Modificações – Apresenta as modificações que a edificação sofreu ao longo do tempo. 

e) Estado de conservação – Informa se a edificação está bem conservada ou não. 

Morfologia: 

a) Recuos – Informa se há ou não a presença de recuos na construção. 

b) Caixa mural – diz respeito aos atributos técnicos e organização espacial das edificações 

1) Volumetria – refere-se às dimensões que definem o volume da edificação e das suas 

partes. 

a. Número de pavimentos – representa a quantidade de pavimentos da 

edificação. 

b. Composição – representa a composição da caixa mural que pode ser simples 

ou composta, quando contido em mais de um volume; neste caso os volumes 

podem se relacionar por ajuntamento (apenas encostados uns aos outros), 

por interpenetração (encaixados uns nos outros), por justaposição (uns sobre 

os outros) ou, ainda, de mais de uma dessas maneiras. 

2) Cobertura – contém as informações relacionadas ao telhado, como: materiais, 

subdivisões e empena. 

a. Material – Informa o tipo de material utilizado na cobertura. 
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b. Subdivisões – Informa a quantidade de “águas” presente na cobertura. 

c. Empena – Informa se há a presença de empenas e seus tipos. 

c) Fachada – Contém as informações referentes à fachada da edificação. 

1) Modenatura – representa a proporção entre as esquadrias e a parede, ou seja, é a 

“moldura” da edificação. 

2) Vãos – termo utilizado para denominar as distâncias entre paredes e portas em uma 

determinada parede. 

a. Disposição – distância entre os vãos. 

b. Relação – relacionamento entre si quanto à forma, podendo ser semelhantes, 

distintos ou únicos. 

c. Formatos – questiona a existência de vergas e seus tipos. 

3) Platibanda – questiona se há a existência de platibandas e seus diferentes estilos. 

4) Ornamentos – Evidencia se há a existência de elementos decorativos. 

 

 
Figura 1 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o desenvolvimento deste trabalho, observou-se, que existem estudos minuciosos 

para o registro de bens culturais que se refletem nos atributos das fichas dos inventários. No 

caso de inventários arquitetônicos, na maioria das vezes, as fichas são compostas por itens 

técnicos relativos às características originais e ao estado atual da edificação. 

Com a produção da ficha de inventário, pretendemos prosseguir com o desenvolvimento 

do projeto de pesquisa, registrando as edificações identificadas na cidade de São Paulo do 

Potengi. Espera-se posteriormente transformar os dados registrados em um produto de 

linguagem acessível para todas as pessoas, abrindo espaço para futuras ações de educação 

patrimonial. 
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ANÁLISE DAS PREFERÊNCIAS CROMÁTICAS EM PRODUTOS DE 

MODA DOS HABITANTES DE CAICÓ – RN  

DANTAS, I. J. M.1; NASCIMENTO, M. N.2; ALVES, H. M. F.3; SOUZA, L. J. S. S.4 

1, 2, 3, 4 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

RESUMO 

 

As cores fazem parte do cotidiano e são inerentes a construções, paisagens, ambientes e até 

mesmo ligado a sensações ou sentimentos e isso que influencia de forma direta a percepção dos 

objetos que rodeiam, e as experiências que temos com o mundo. Diante disto, este projeto visa 

entender as motivações que levam o consumidor de moda caicoense a decidir por determinadas 

cores, em busca de estabelecer os efeitos gerados por essa orientação na moda local. A pesquisa 

a ser desenvolvida terá abordagem quali-quantitativa, onde para obtenção desses dados será 

aplicado um questionário com uma parcela da população, com idades e características diversas. 

O trabalho será de natureza aplicada, sendo classificado, quanto aos procedimentos técnicos, 

como pesquisa bibliográfica e de campo – survey. Como resultado, espera-se contribuir com o 

mercado de moda local ao desenvolver uma cartela de cores referentes às preferências 

cromáticas da população da cidade de Caicó-RN, além de fornecer informações específicas e 

claras aos designers e empresários da região no que concerne às melhores práticas para o uso 

da cor no desenvolvimento de produtos de moda para o público local. 

PALAVRAS-CHAVE: Moda. Teoria das cores. Semiótica. PDP. Seridó.  

ABSTRACT 

 
Colors are part of our daily life and are inherent in buildings, landscapes, environments and 

even linked to sensations or feelings, which directly influence the perception of the objects that 

surround, and the experiences we have with the world. In view of this, this project aims to 

understand the motivations that lead the Caicoense fashion consumer to decide for certain 

colors, in order to establish the effects generated by this orientation in the local fashion. The 

research to be developed will have a qualitative-quantitative approach, where to obtain these 

data a questionnaire will be applied with a portion of the population, with different ages and 

characteristics. The work will be of an applied nature, being classified, as for technical 

procedures, as a bibliographical and field - survey research. As a result, it is hoped to contribute 

to the local fashion market by developing a color chart referring to the chromatic preferences 

of the population of the city of Caico-RN, as well as providing specific and clear information 
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to the designers and entrepreneurs of the region with regard to best practices for the use of color 

in the development of fashion products for the local public. 

KEYWORDS: Fashion. Color Theory. Semiotics. PP. Serido.  

1 INTRODUÇÃO 

Desde o período Antigo que as cores das roupas eram utilizadas como forma de 

diferenciação social. Na Grécia Antiga, elas definiam quais roupas que podiam, ou não, serem 

usadas em determinados espaços. Ao passar da História, apesar de vários elementos da 

indumentária terem se modificado, as cores continuam possuindo lugar de destaque não 

somente no âmbito moda, como também sendo amplamente estudada na semiótica, no design, 

na física e na química. Ela é foco de ciências tão diversas por ter um conceito abrangente, 

podendo variar desde dar significado a um objeto, como alterar sua interpretação a depender da 

cultura (ARNHEIM, 2011). 

Hoje em dia, escolhas, preferências e orientações a determinados gostos são tidos como 

pessoais pela sociedade, contudo, desde criança é-se bombardeado com referências a todo 

momento, sofrendo influência da sociedade em que se está inserido. Quando se compartilha um 

ambiente, gostos e preferências tendem a se tornar cada vez mais parecidos entre os 

contemporâneos, fazendo com que seja capaz de mostrar a quem observa, todas as preferências 

que são mais presentes naquela cultura. 

Na esfera da busca por uma oportunidade de negócios, ter conhecimentos acerca das 

preferências de cores dos consumidores é de fundamental importância para a criação de um 

produto voltado para a realidade local, onde seja possível buscar uma média de gostos daquele 

público-alvo e assim atender o maior número de consumidores em potencial, aumentando, 

consequentemente, a porcentagem de sucesso do produto através da sua identificação. 

Desse modo, o objetivo deste projeto é determinar a paleta de cores que os habitantes 

da cidade de Caicó-RN preferem ao adquirir produtos de moda, além de entender as motivações 

que os levam a escolher determinadas cores, e por fim estudar a relação disso com o ambiente 

em que se está inserido. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A cor é definida como sendo a percepção visual que a luz refletida sobre um objeto 

causa nos olhos (PEDROSA, 2008). Heller (2013) expõe a característica de subjetividade da 

cor em suas pesquisas, onde as cores tendem a assumir outras perspectivas dependendo do 

observador e por isso defini-las não é uma tarefa fácil.  

Goethe (2011) trouxe à tona o debate sobre a cor enquanto fenômeno atuante sobre a 

mente e o corpo do ser humano, mostrando que ela é capaz de gerar um efeito específico em 

cada pessoa, e que sua manipulação pode ser usada para os fins que as pessoas desejarem, como 

no design de produto. Farina (2006) completa afirmando que as cores possuem mudanças de 

tonalidade, e essas alterações fazem a cor se mostrar como algo positivo ou negativo, 

dependendo do contexto inserido. 

3 METODOLOGIA  

A presente pesquisa se classifica como aplicada, tem por finalidade a resolução de 

problemas concretos, aplicando os conhecimentos da teoria nas necessidades da sociedade, 

enquanto a metodologia utilizada para verificação do objetivo será exploratória, pesquisando 

sobre percepção das cores e sua aplicação no design de produtos de moda (GIL, 2008). 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o projeto iniciará com um estudo 

bibliográfico sistemático, onde Conforto (2011) explica que nesse tipo de pesquisa se emprega 

um rigor mais científico, reduzindo a porcentagem de erro. Esses estudos servirão para 

embasamento da pesquisa e para desenvolvimento da metodologia que será aplicado no 

questionário, buscando identificar a melhor forma de ser analisado. 

Após o questionário desenvolvido, será feito um levantamento de campo – survey, em 

que Gil (2008) define esse tipo de pesquisa como sendo o questionamento direto às pessoas que 

espera conhecer, buscando identificar as preferências de cores comuns entre os habitantes. A 

metodologia utilizada para a coleta de dados será um questionário, com perguntas 

demográficas, subjetivas e por fim, uma cartela de cores composta por 40 possibilidades de 

escolha (SILVA, 2017), onde os respondentes serão instruídos a escolherem 5 cores. O 
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questionário será aplicado durantes os dias 23 e 24 de outubro, durante a VI Exposição 

Científica, Tecnológica e Cultural do IFRN – Campus Caicó.  

Os resultados serão abordados utilizando um tipo quali-quantitivo de pesquisa por se 

tratar de um paralelo entre análise da visão dos pesquisadores frente aos números obtidos na 

pesquisa de campo, já que serão gerados indicadores acerca do número de indivíduos que se 

sentem atraídos por determinadas cores, buscando o número máximo de cores que se repetem, 

gerando uma paleta de cores comum. Logo em seguida ser feita uma análise qualitativa 

extraindo conhecimentos que sejam possíveis de se obter através desses dados, além de 

principalmente entender as consequências dessa orientação de preferência dentro daquela 

sociedade (SILVA, 1998). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Apesar de não ser algo que comumente se preste atenção, as cores estão presentes no 

cotidiano de toda a sociedade, sendo sistematicamente planejada quando se tem o objetivo de 

chamar atenção. A linguagem das cores é ampla e costuma atuar no subconsciente fazendo 

conexões com outros momentos ou objetos cuja memória já foi armazenada no cérebro. A partir 

desse ponto, mesmo que de forma inconsciente, a mente irá reagir positiva ou negativamente 

ao se deparar com uma combinação de cores específica. 

A cor se apresenta como componente em cada uma das sociedades ao redor do mundo, 

pois cada comunidade a toma para si e usa-a para representar sentimentos, qualidades e ações 

dentro de um meio de convivência. As diferenças entre culturas trazem à tona debates sobre a 

pluralidade de visões e pensamentos. Assim, analisar cada cultura individualmente e comparar 

suas informações e particularidades é uma forma de descobrir fontes de inspiração e abordagem 

inovadoras para problemas de design. 

As cores usualmente são utilizadas como aporte para o design, pois muitos produtos 

sofrem modificações apenas nesse quesito e conseguem se reinventar, causando um novo 

estimulo ao consumidor, fazendo-o desejar o produto. A partir daí as cores ganham um 

importante papel de destaque, tornando-se um ponto decisivo na escolha de um produto. 

Após o desenvolvimento deste projeto espera-se inicialmente sistematizar os artigos da 

área de psicologia das cores, para em seguida contribuir com o mercado de moda local ao 
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desenvolver uma cartela de cores referentes às preferências cromáticas da população da cidade 

de Caicó-RN, gerando como resultado disso gráficos descritivos e comparativos apresentando 

resultados relevantes tanto para a sociedade como para o comércio de moda local, contribuindo 

para a melhoria das vendas destes. O projeto pretende ainda fornecer informações, específicas 

e claras aos designers e empresários da região no que concerne às melhores práticas para o uso 

da cor no desenvolvimento de produtos de moda para o público de Caicó-RN. 

Para efeitos de finalização da pesquisa, será feito um debate através de fotografias do 

ambiente, identificando a relação entre as preferências de cores obtidas com o espaço aos quais 

os habitantes são expostos, correlacionando esse tópico com as pesquisas já feitas por outros 

teóricos da cor, onde defendem a relação entre orientação da preferência cromática e o ambiente 

(SILVEIRA, 2011).   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A disseminação dos resultados em âmbito regional será realizada inicialmente através 

de um envio prévio de relatório onde exponha um resumo dos resultados da pesquisa para os 

empresários que possam vim potencialmente a investir no setor de criação direcionada.  
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Arquitetura de informação em portais acadêmicos: Um caso de estudo 

aplicado ao portal do IFRN 

 

RESUMO 

 

A grande quantidade de informações que são disponibilizadas nos portais acadêmicos traz 

consigo a possibilidade de criar interfaces confusas e que não cumpram seus objetivos: 

auxiliar os usuários em alcançar suas metas. A necessidade de construir projetos de sites mais 

fáceis de serem utilizados é uma premissa básica da arquitetura de informação. Atualmente o 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) conta com mais de 20 campi espalhados 

pelo estado. Diversos usuários diferentes utilizam as mesmas interfaces e estas precisam 

dispor informações para todos os seus utilizadores, tentando oferecer a melhor experiência 

possível em cada condição específica de uso. Nessa perspectiva, essa pesquisa busca avaliar 

quais as necessidades dos usuários no contexto dos sites acadêmicos, com o foco voltado aos 

leitores do portal acadêmico do IFRN. Para tanto, serão utilizados os sistemas basilares da 

arquitetura de informação: sistemas organização, sistemas de rotulagem, sistemas de 

navegação, sistemas de busca e taxonomia. Estes irão servir de base para realizar a proposição 

de melhoria no projeto do portal acadêmico do IFRN. Com o desenvolvimento deste projeto 

de pesquisa espera-se: entender os problemas enfrentados pelos usuários que utilizam o site  

do IFRN, quais as principais perspectivas do ponto de vista dos utilizadores, proposição de 

wireframe da interface para construção de um novo portal, levando em conta a experiência 

dos diferentes tipos de usuários. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Arquitetura de informação; portais acadêmico; navegabilidade; 

interface. 

 

 

ABSTRACT 

 

The vast amount of information that is made available on academic portals brings with 

it the possibility of creating confusing interfaces that do not meet their objectives: assisting 

users in achieving their goals. The need to build user-friendly website designs is a basic 

premise of information architecture. Currently the Federal Institute of Rio Grande do Norte 
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(IFRN) has more than 20 campuses throughout the state. 

Several different users use the same interfaces and they need to provide information for all 

their users, trying to provide the best experience possible for each specific use condition. 

From this perspective, this research seeks to assess the needs of users in the context of 

academic websites, with a focus on readers of the IFRN academic portal. For this, the basic 

information architecture systems will be used: organization systems, labeling systems, 

navigation systems, search systems and taxonomy. These will serve as a basis for making the 

IFRN academic portal project improvement proposition. With the development of this 

research project is expected to: understand the problems faced by users using the IFRN site, 

which are the main perspectives from the users point of view, proposition of wireframe 

interface to build a new portal, taking into account the experience of different types of users. 

 

 
KEYWORDS: Information architecture; academic portals; navigability; interface. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Os portais acadêmicos são fontes compiladas de informação da instituição a qual estão 

ligados. É comum que eles sejam acessados diversas vezes ao dia, pois estes portais são 

utilizados como: repositório de dados, fontes de notícias, ou até mesmo espaços obrigatórios 

para que os discentes, docentes e corpo técnico dessa instituição consigam trabalhar. Eles são 

elementos-chave para estas instituições de ensino e sua manutenção é de total importância 

para manter o público engajado. 

Atualmente o Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN) conta com mais de 20 

campi espalhados pelo estado do Rio Grande do Norte. Cada região conta com especificidades 

contextuais, o que difere a forma como as pessoas interagem com o portal. Esses fatores 

podem influenciar na forma como os usuários acessam e formam a experiência de interação 

com o site. A criação de conteúdo, estrutura de navegação e como a busca no site podem 

impactar a taxa de rejeição no portal da instituição. O atual site do IFRN já acumula mais de 

10 anos de existência e ainda continua oferecendo as mesmas estruturas navegacionais que 

dispunha há anos atrás, quando ainda era o Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio 

Grande do Norte (CEFET/RN) e contava com apenas duas unidades descentralizadas (campi). 
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O cenário evoluiu, a demanda por acesso a informação mudou, 

mas este portal continua a sem evoluir ao ponto de ser um fator determinante de rejeição por 

parte de seus usuários. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A arquitetura de informação é uma área de estudo que busca oferecer ferramentas 

capazes de transformar a tarefa de gerar informações mais eficaz, além de garantir que os 

produtos gerados sejam satisfatórios. Santana (2017), define arquitetura de informação como 

sendo uma parte que de extrema importância à área de Experiência do Usuário. Uma boa 

arquitetura de informações é essencial para fornecer uma boa experiência de usuário e atingir 

suas metas de negócios (WHITENTON; SHERWIN, 2016). Atualmente diversos sites estão 

presentes na internet sem que haja um planejamento minimamente adequado do ponto de vista 

do desenvolvimento centrado no usuário. Ele são desenvolvidos orientados pelas tecnologias 

que lhe dão suporte, o que pode acarretar numa série de problemas de uso (DIAS, 2019). Em 

2016, a OCDE concluiu que apenas um terço dos adultos poderia concluir com sucesso tarefas 

de média complexidade. As tarefas envolveram várias etapas, bem como o uso de ferramentas 

e recursos de software para avançar em direção à solução. Além disso, as atividades exigem 

raciocínio inferencial e avaliação de informações para relevância (FLAHERTY; MORAN, 

2019). Projetistas de sites criam estruturas de navegação na perspectiva de ajudar pessoas a se 

moverem através dos sites, mas não somente uma boa estrutura é o ponto final de um projeto 

bem planejado (FARRELL, 2015). 

 
3 METODOLOGIA 

 
Abaixo é mostrado os passos para que o objetivo deste trabalho seja efetivamente 

alcançado. Pesquisa com usuários e geração de conhecimento sobre o projeto: essa etapa 

envolve processos de (i) investigação com usuários e (ii) comparação com outros projetos 

existentes. No processo i resultará as personas (perfis criados a partir do mapeamento de 

usuários reais) e o mapeamento de experiências dos usuários (utilizando formulários online). 
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No processo ii foi realizado um benchmarking (para realizar 

essa tarefa a partir da comparação com outras interfaces de portais acadêmicos de outros 

outros institutos federais), inventário de conteúdo (feito a partir das estrutura navegacional do 

site do IFRN), análise de métricas (realizada a partir dos dados gerados no Google Analytics 

do ano de 2018). Após a conclusão desta fase será possível ter uma dimensão macro dos 

problemas e necessidades que são necessários considerar no projeto. 

A fase 2 é compreendida por produção de entregáveis de Arquitetura de Informação. 

Cada "entregável" é um produto resultante de um técnica aplicada. Para este projeto planejou-

se produzir os seguintes artefatos: proposição de user flow (fluxograma de usuário, que 

funciona como uma proposição de estrutura de navegação entre a página de entrada até o 

recurso desejado); wireframes (proposta de novas interfaces) e análise heurística (utilizada 

para realizar validação das interfaces propostas). 

 
4 RESULTADOS 

 
Esse projeto visa realizar estudo sobre projetos de interfaces para portais acadêmico, 

com foco na investigação e produção de material para criação de portais acadêmicos mais 

facilmente navegáveis, respeitando os conceitos bases da arquitetura de informação. Com a 

conclusão do projeto será gerado um relevante conteúdo e referência para novas pesquisas. 

Além disso, pretende-se trazer de forma prática a aplicação dos conhecimentos da arquitetura 

de informação na construção de um artefato altamente relevante: design do site do IFRN. Por 

ainda se tratar de um projeto em desenvolvimento, já foi possível concluir a fase 1. A 

conclusão dessa etapa mostrou a necessidade de focar na qualidade das informações das 

páginas e a otimização do fluxo de usuário. Além disso, observou-se que ao longo dos anos os 

usuários migraram de forma contundente para dispositivos móveis, o que denota a  

necessidade de pensar interfaces responsivas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O objetivo central desse projeto é propor um redesign do portal do IFRN da 

perspectiva da arquitetura de informação. Passando pelas fases de entendimento de público 

alvo, concepção, proposição e testes do projeto de design. Além disso ele busca entender 

como os usuários atuais consideram relevantes os conteúdos e como eles são apresentados nas 

interfaces disponíveis na versão atual do portal do instituto. Com a conclusão desta pesquisa 

espera-se contribuir no tocante a entrega de qualidade em interfaces nos portais acadêmicos. 
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IFRN – Campus Natal Zona Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

 O Projeto Portare visa auxiliar a comunicação da Coordenação do Curso de 

Nível Médio Integrado em Eletrônica do IFRN Campus Natal - Zona Norte através da 

apresentação do portfólio digital institucional (bilíngue) que será disponibilizado online e 

impresso. Nesse contexto, haverá a divulgação de eventos do campus, da área de Eletrônica, 

bem como destaques relativos ao curso como projetos de pesquisa, extensão, integradores e 

atividades desenvolvidas pelos docentes e discentes. A divulgação tem como objetivo não 

somente manter informada e engajada a comunidade discente do campus, mas também 

promover o curso de Eletrônica no meio online, mostrando para a comunidade externa uma 

visão geral do curso e motivar a comunidade a ingressar no campus. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Portfólio, Divulgação, Eletrônica. 

 

ABSTRACT 

 The Portare Project aims to support the communication of the Coordination of the 

Integrated Electronic Level Course of the IFRN Campus Natal - Zona Norte through the 

presentation of the institutional digital portfolio (bilingual) that will be made available online 

and in print. In this context, there will be the dissemination of campus events, from the 
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Electronics area, as well as highlights related to the course as research projects, extension, 

integrators and activities developed by teachers and students. The purpose of the disclosure is 

not only to keep the student community informed and engaged in the campus, but also to 

promote the course of Electronics in the online environment, showing the external community 

an overview of the course and motivating the community to join the campus. 

KEYWORDS: Portfolio, Divulgation, Electronics. 

 

1 INTRODUÇÃO (ATÉ 300 PALAVRAS) 

O projeto Portare visa auxiliar a comunicação da Coordenação Técnico 

Integrado em Eletrônica do IFRN/ZN através da apresentação do portfólio digital 

institucional (bilíngue) que será disponibilizado online e impresso. 

Nesse contexto, haverá a divulgação de eventos do campus, da área de 

Eletrônica, bem como destaques relativos ao curso como projetos de pesquisa, extensão, 

integradores e atividades desenvolvidas pelos docentes e discentes. A divulgação tem 

como objetivo não somente manter informada e engajada a comunidade discente do 

campus, mas também promover o curso no meio online, mostrando para a comunidade 

externa uma visão geral do curso e motivar a comunidade a ingressar no campus. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nos últimos tempos, com a propagação da ‘era digital’, tem-se dado bastante 

ênfase ao uso de portfólios digitais, naturalmente por serem mais práticos de serem 

criados, montados e distribuídos. Devido ao proveito pedagógico, os portfólios digitais 

têm sido usados como novas práticas educativas e para autopromoção no que diz 

respeito à divulgação de trabalhos. 

O processo de escrita e de organização deve-se à seleção das informações e a um 

regresso ao que já foi realizado. Portanto, é uma forma de reconhecer o mérito dos 

projetos já desenvolvidos. O portfólio facilita o processo de divulgação de trabalhos 
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acadêmicos, desenvolvidos ao longo do curso. Estruturalmente, as páginas devem ser 

apoiadas a partir das práticas existentes na instituição, com aplicações de conhecimento 

gráfico (FERREIRA, 2007). 

Deve-se perceber que o gênero textual portfólio reflete, globalmente, o percurso 

acadêmico (sejam eles: projetos de extensão, de pesquisa e de ensino), o qual funcionará 

como instrumento de divulgação do Curso de Eletrônica, aproximando a comunidade 

interna e a externa. Além da divulgação dos projetos vivenciados pelos discentes,  

servirá para a construção identitária por aqueles que fazem parte dessa trajetória.   

Sabe-se que o processo da construção do portfólio tem impactos positivos, os 

quais são: a competência de planejamento; o desenvolvimento das capacidades de 

pesquisa (seleção de fontes que irão compor o portfólio); a valorização do trabalho do 

outro; a aprendizagem gerida no grupo (ZANELLATO, 2008). 

 

3 METODOLOGIA  

A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto e produção do portfólio se 

dividiu em uma fase teórica de pesquisa e estudo e outro momento de produção. Os pontos 

abordados serão: (I) Estudo sobre o gênero Revista-Portfólio; (II) Pesquisa sobre o curso; (III) 

Planejamento dos passos; (IV) Execução da produção do portfólio; (V) Publicação e 

divulgação do produto final. 

 O produto será publicado no meio digital através da plataforma de leitura 

ISSUU e ainda será impresso para que a revista possa ser distribuída em feiras científicas 

apresentadas pelos alunos do Curso de Eletrônica do IFRN, Campus Zona Norte. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se do autor a apresentação os resultados esperados, observando a articulação 

entre os objetivos propostos e o que foi efetivamente alcançado junto ao público beneficiário. 
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Apontar, quando necessário, as eventuais dificuldades encontradas que podem limitar o 

alcance dos resultados. Pode-se utilizar de imagens, gráficos, quadros ou tabelas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, pretende-se alcançar o maior público possível (interno e externo) para 

esclarecer as atividades desenvolvidas no Campus, com a publicação do portfólio digital 

institucional (bilíngue), ao fim do ano de 2018, com todos os projetos desenvolvidos 

pelo Curso de Eletrônica, afim de fazer com que a população externa conheça as 

atividades desenvolvidas pelo curso, entenda um pouco mais sobre o Campus IFRN - 

Zona Norte e o que ele pode oferecer e se sintam instigados a se tornarem futuros alunos 

do instituto. 

Espera-se que o projeto se expanda e seja estendido também para os outros 

cursos ofertados pela Instituição (IFRN/ZN). 
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PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DO APLICATIVO ALI  

IFRN – Campus Natal Cidade Alta, unidade Rocas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

Ali é um projeto de aplicativo de geolocalização para smartphones, idealizado visando 

a praticidade e segurança de seus usuários. Seu principal objetivo é assegurar, prioritariamente, 

mulheres de 14 a 80 anos em situação de risco, tendo em vista que são as principais vítimas de 

crimes sexuais, violência ou atentados na capital potiguar. A fim de diminuir esses índices, o 

aplicativo surge com funções que auxiliariam tais em casos de risco, sendo a principal delas a 

Ajuda Amiga, onde os principais contatos de confiança recebem um alerta de emergência 

sempre que a usuária se encontrar em situação de perigo, assim criando uma rede de amigos 

como aliados. 

PALAVRAS-CHAVE: Geolocalização, mulheres, segurança, aplicativo, ajuda.  

ABSTRACT 

There is a geolocation app project for smart phones, optimized aiming for the 

practicality and safety of its users. It’s main objective is to assure women of 14 to 80 years old 

in risky situations, keeping in mind that they are main victims of sexual crimes, violence or 

attacks in the Potiguar. In order to reduce these incidences, the app comes up with functions 

that would help with such women in risky cases, the main one being a friendly help, where the 

main trusted contacts receive an emergency alert when ever the user finds them self in a 

dangerous situation, thus creating a network of friends as allies. 

KEYWORDS: Geolocation, women, security, application, help. 
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         1 INTRODUÇÃO  

Diariamente nos deparamos com inúmeros casos que necessitam de localização 

em tempo real, dentre elas roubo de celulares, pessoas desaparecidas ou em caso de 

perigo, onde precisam de algum tipo de ajuda, seja para se locomover o mais rápido 

possível para um hospital ou delegacia mais próxima de sua atual localização ou  acionar 

algum contato de confiança. Assim sentimos a necessidade de desenvolver um aplicativo 

para smartphones que seja rápido e prático para ser utilizado nesses casos. 

Hodiernamente, Natal está entre as capitais nordestinas mais violentas, está 

maior parte das vezes tem um foco, mulheres. Conforme abordado na página de 

Mineiro, 

                      “Das nove capitais do Nordeste, Natal se 

destaca como a cidade mais violenta ao longo da vida das mulheres, em 

termos de violência emocional, com prevalência de 34,82%. Em termos 

de violência física, ela ocupa o segundo lugar no ranking com 19,37%. 

A capital potiguar está, ainda, em terceiro lugar em violência sexual 

(8,38%)”.  

E apesar de todos esses dados demostrando como a violência contra as mulheres 

é constante, as medidas protetivas para elas são reduzidas com o passar dos anos no 

estado, assim o referente projeto pretende desenvolver um tipo de medida protetiva, 

tentando solucionar esses conflitos sociais relacionado às mulheres, a fim de tornar o 

cotidiano delas um pouco mais seguro, através da tecnologia que é o meio de 

comunicação mais difundido atualmente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Através dos conteúdos adquiridos nas aulas da disciplina de projeto de website e design 

para web, com o referencial teórico, baseamos o desenvolvimento do aplicativo no livro "Não 

me faça pensar", de Steve Krug, aliando usabilidade a DCU (design centrado no usuário). 

Após tomar propriedade de como desenvolver o app, tomamos propriedade da 

problematização do projeto, tendo como público alvo mulheres. Desenvolvemos pesquisas 

sobre os índices de violência contra mulheres no estado potiguar, tendo ciência da realidade 

decadente que vivem, fizemos pesquisa o público alvo, onde 100% das entrevistadas 

confirmaram indicar o aplicativo para amigos e demonstram 84% de interesse em obter o 

aplicativo, além de que em quase 80% das respostas a palavra "segurança" foi citada como 

ponto alto da interface.   

3 METODOLOGIA  

 Após definir usar a tecnologia como uma aliada, um aplicativo se mostrou o meio 

mais eficaz e acessível. A partir disso, algumas funções foram ideadas durante o processo, 

a principal sendo a ajuda amiga, onde o usuário terá cadastrado uma sequência de 

movimentos, e o aplicativo, usando o sensor integrado do smartphone, mandará um alerta 

emergencial para seus contatos de confiança.  

Posteriormente, com todas as funções já definidas, foi feito uma pesquisa com o 

público alvo do aplicativo, mulheres de 14 a 80 anos de todo o país, com a intenção de 

avaliar o desenvolvimento e o quão dispostas estariam a obter o app, onde o resultado foi 

extremamente satisfatório, com retorno imediato dos envolvidos. 

Tendo toda a teoria pronta, a prototipagem baixa foi elaborada, em papel todas as 

telas do aplicativo foram desenhadas, após avaliar com possíveis usuários, foram feitas 

modificações, aliando aos conceitos de Steve Krug, com objetivo de diminuir ao máximo 

o caminho para a realização de atividades dentro do app. No figma elaboramos a  

1578 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

prototipagem em alta qualidade, já com os princípios de design, recriamos a plataforma 

com elementos gráficos e interativos, assim recebendo um feedback positivo após a 

avaliação de usuários. 

        4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Após a realização de pesquisas com o público alvo, recebemos um feedback positivo, 

os principais objetivos, sendo eles a garantia da segurança de mulheres e a praticidade na 

execução das suas funções, foram atingidas e bem recepcionadas pelo público.  

A pesquisa foi voltada para mulheres na capital potiguar, considerando o índice de 

violência estadual e levando em conta a, por vezes, ineficaz ação governamental no combate a 

tal. Considerando o lema “elas por elas”, o aplicativo foi desenvolvido de modo que possibilita 

ajuda a uma rede de mulheres. Por isso a confiança sempre foi um fundamento para o 

desenvolvimento, pensando nisso, foram estabelecidas medidas para que essa seja uma garantia 

durante o uso, entre elas, o cadastro direto com o CPF, assim garantindo a identidade dos 

usuários. 

Um problema encontrado durante o percurso foi o custo final para o desenvolvimento 

do app, tendo em vista que é algo complexo, com variadas funções e essas com vários 

segmentos. Ainda se encontra em busca de meios para viabilizar o seu desenvolvimento 

completo e sua efetivação é esperada num futuro próximo.  

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Baseado nas pesquisas já apresentadas, podemos comprovar o quão necessário é a 

elaboração de um projeto voltado para a melhoria da segurança no dia a dia das mulheres, visto 

que são a minoria que mais sofre com variados tipos de violência diariamente, e ao desenvolver 

um projeto voltado para tais é extremamente satisfatório ver o retorno e gratidão de usuários 

que se sentem contempladas e seguras ao ter a possibilidade de contar com a rede. 
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FOTOGRAFIA E MEMÓRIA: OS DISCURSOS FOTOGRÁFICOS DE 
“CAMINHOS DA VÁRZEA” E “E_N_T_E_S” 

 

IFRN – Campus Natal-Cidade Alta; 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

O presente resumo busca apresentar o projeto de uma pesquisa em desenvolvimento no curso 
de Produção Cultural, que aborda a fotografia como instrumento de preservação da memória. 
Dois trabalhos fotográficos produzidos no Rio Grande do Norte – “Caminhos da Várzea”, de 
Luana Tayze e “E_N_T_E_S”, de Pablo Pinheiro - terão seus discursos imagéticos analisados 
a fim de compreender a relação direta entre o registro fotográfico e a representação social e 
cultural contida nos objetos fotografados. Os referenciais teóricos e os resultados encontram-
se ainda em processo de construção, sendo destaque até aqui o trabalho de Roland Barthes, 
Susan Sontag e Boris Kossoy para alicerçar o pensamento sobre a fotografia e sua 
contribuição na memória e na produção cultural. 

PALAVRAS-CHAVE: Fotografia. Produção Cultural. Memória. Cultura. 

ABSTRACT 

This paper aims to present the project of a research under development in the Cultural 
Production course, which addresses photography as an instrument of memory preservation. 
Two photographic works produced in Rio Grande do Norte - Luana Tayze's "Caminhos da 
Várzea" and Pablo Pinheiro's "E_N_T_E_S" - will have their imagery discourses analyzed in 
order to understand the direct relationship between the photographic record and social and 
cultural representation. contained in the photographed objects. The theoretical references and 
the results are still under construction, highlighting the work of Roland Barthes, Susan Sontag 
and Boris Kossoy to ground the thought about photography and its contribution to memory 
and cultural production. 

KEYWORDS:  Photography. Cultural production. Memory. Culture. 
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1 INTRODUÇÃO 

Este resumo expandido é o resultado de reflexões iniciais feitas a partir da construção 

de um projeto de trabalho de conclusão de curso em Produção Cultural. Diante desse contexto 

é importante compreender o papel do produtor como agente capaz de promover a preservação 

e a pesquisa da memória cultural de um grupo ou comunidade. Ainda nessa perspectiva, 

durante o processo de delimitação do objeto de pesquisa, chegamos na fotografia por percebê-

la enquanto linguagem que permite pensar sobre essa preservação e sobre a representação de 

uma determinada realidade. 

Com isso, abordamos nesta pesquisa a fotografia como objeto fonte de informação e de 

resgate da memória cultural do estado do Rio Grande do Norte a partir da análise dos 

discursos fotograficos dos projetos "Caminhos de Várzea" exposição da fotógrafa Luana 

Tayze e  "E_N_T_E_S"  do fotógrafo Pablo Pinheiro. O objeto fotográfico enquanto 

ferramenta de representação social e cultural torna-se importante em meio à produção cultural 

por seu potencial em relação a construção de memória e preservação de uma identidade. 

Para compreendermos melhor esse universo, é importante destacar que o "Caminhos 

de Várzea: [re]significar memórias" é um trabalho composto por 11 fotografias retratando 

memórias de infância da avó da fotógrafa Luana Tayze na cidade de Várzea, Rio Grande do 

Norte; e "E_N_T_E_S" é um projeto que consiste em encontrar pessoas que atuem como 

"guardiões de imagens" ao aceitarem abrigar a fotografia impressa de um vaqueiro, produzida 

pelo fotógrafo Pablo Pinheiro, deixando-a fixada no lado externo de suas casas durante todo o 

ano de 2019. 

 

 

 

 

Caminhos de Várzea: [re]significar memórias.      E_N_T_E_S. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A fotografia, segundo Kossoy (2001), tem sua origem a partir do desejo de um 

indivíduo que se viu motivado a congelar em imagem um aspecto do real, em determinado 

local e época. Salgado (2013) diz que fotografias são símbolos, Barthes (1980) afirma que a 

fotografia é inclassificável. Compreendemos ainda  que a imagem fotográfica é resultante da 

ação do homem, o fotógrafo, que em determinado espaço e tempo optou por um assunto em 

especial e que para seu devido registro, empregou os recursos oferecidos pela tecnologia.  

A partir de conceitos trazidos por Barthes (1980), Dubois (2000) e Sontag (2004) 

entende-se a fotografia a partir de uma concepção ampla a respeito do ato fotográfico e de 

seus processos de representação. Além disso, estudaremos também estudos de Aumont (1993 

e 2004) ao introduzir conceitos ligados à imagem e discutir a relação da fotografia com as 

dimensões espaço e tempo, e Kossoy (2001 e 2005) ao abordar a fotografia como fonte de 

informação e memória. 

 

3 METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento desta pesquisa, primeiramente será realizada uma pesquisa 

exploratória dividida em duas fases: bibliográfica e pesquisa de campo, com o intuito de 

construir uma base teórica quanto aos conceitos de fotografia, memória e cultura afim de 

apresentar uma revisão dos conhecimentos apresentados sobre os objetos da presente pesquisa 

e apresentar os fotógrafos, seus trabalhos e sua contribuição para a memória cultural. 

Para a pesquisa bibliográfica serão considerados estudos e pesquisas que abordem as 

relações criadas entre fotografia e memória, bem como entre a representação fotográfica e o 

desenvolvimento social e cultural de uma determinada realidade. Na pesquisa de campo se 

dará a fase de entrevistas com os fotógrafos Luana Tayze e Pablo Pinheiro, afim de 

compreender a percepção dos fotógrafos em relação a fotografia, memória e cultura e suas 

avaliações diante de seus trabalhos, entendendo a fotografia enquanto representação da 

realidade e expressão artística. Será utilizado questionário semiestruturado como ferramenta 

metodológica, a escolha por este formato de questionário se deu por sua versatilidade, mesmo 

seguindo um roteiro e apresentando algumas perguntas predeterminadas, ele não nos entrega 

respostas predefinidas deixando o entrevistado livre para desenvolver seu pensamento, 

oferecendo muitos dados importantes, gerando informações quantitativas e qualitativas.   
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com o desenvolvimento da presente pesquisa esperamos que seja possível 

compreender de que forma o discurso fotográfico dos projetos “Caminhos da Várzea”, de 

Luana Tayze e “E_N_T_E_S”, de Pablo Pinheiro constrói a relação entre fotografia e 

memória cultural. Entendendo que esses registros fotográficos tratam-se de um recorte 

temporal e espacial, mas que, ainda sim, atuam enquanto representação de uma determinada 

realidade social e cultural. 

Para isso, a pesquisa será estruturada em dois capítulos teóricos, que permitirão uma 

abordagem mais ampla a respeito dos conceitos já citados. No primeiro capítulo serão 

abordados os conceitos de memória cultural e de identidade, a fim de explicitar o contexto da 

produção cultural diante de trabalhos como os analisados. Busca-se também compreender 

aqui o papel social do produtor enquanto agente promotor da cultura e da preservação da 

memória. O segundo capítulo abordará os conceitos da fotografia, adotando a premissa do 

registro fotográfico enquanto ferramenta de representação social e elemento histórico na 

tarefa de contribuir nos processos de resgate e preservação da memória cultural.   

Por fim, haverá ainda um terceiro momento em que nos debruçaremos sobre as obras  

“Caminhos da Várzea” e “E_N_T_E_S”, buscando identificar elementos imagéticos 

construídos por meio do discurso fotográfico de Luana Tayze e Pablo Pinheiro que despertem 

para a importância do registro fotográfico na manutenção da memória bem como torne claro 

as contribuições de produções culturais como essas para o desenvolvimento da atividade 

cultural do Rio Grande do Norte. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa está em processo de aprofundamento das bases teóricas a partir das leituras 

dos materiais bibliográficos para melhor compreensão dos conceitos a serem abordados, bem 

como para fundamentar a construção de um questionários que servirá de base para as 

entrevistas com os dois fotógrafos que terão seus trabalhos analisados. 

No segundo semestre de 2019 a pesquisa será acompanhada a partir da disciplina 

Projeto de Pesquisa Acadêmico-Científica ou Tecnológica II, onde será trabalhado o 

desenvolvimento dos capítulos buscando responder os questionamentos levantados, 

mostrando os principais resultados e seus esclarecimentos e finalizando respondendo qual o 
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papel do produtor como agente capaz de promover a preservação e a pesquisa da memória 

cultural tendo como objeto de análise a linguagem fotográfica, apresentando toda a 

compreensão adquirida sobre o assunto tendo por objetivo a defesa da pesquisa no final do 

semestre. 
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GAMEGREEN E SUAS CONTRIBUIÇÕES 

SOCIOAMBIENTAIS: UMA ANÁLISE DO USO DE AGROTÓXICOS 

NO BRASIL 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo a produção de um jogo digital chamado “Gamegreen: a              

Revolução dos Vegetais” que busca alertar a população sobre os agrotóxicos mais usados no              

Brasil, seus efeitos e as alternativas para minimizar o impacto negativo deles na saúde              

humana e ambiental. Para isso, iniciamos o desenvolvimento de um jogo em plataforma 2D,              

que faz uso de sua narrativa para explicar ao jogador os aspectos históricos, geográficos,              

químicos e políticos relacionados ao uso de pesticidas em solo brasileiro. Ou seja, através              

deste trabalho interdisciplinar, propomos conscientizar e orientar crianças e adolescentes          

acerca do uso de agrotóxicos atualmente, potencializando o aprendizado de modo gameficado            

e dinâmico, visando assim à aprendizagem do sujeito enquanto cidadão, ciente de seus             

direitos e deveres em uma sociedade globalizada. 

PALAVRAS-CHAVE: Game. Agrotóxicos. Brasil. Ensino. 

ABSTRACT 

This project has as goal search about the pesticides most used in Brazil, your effects and                

alternatives to minimize the negative impact on human health. For this we propose to develop               

a game on a 2D platform. This game use the narrative to explain for the gamers the aspects                  

historical, geographical, chemicals and politicals related to pesticide use in Brazilian soils. It             

follows that, through interdisciplinarity we seek to raise awareness and guide children and             

teenagers about the current agribusiness situation enhancing learning in a gamified and            
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dynamic way, aiming at learning the subject as a citizen, aware           

of their rights and duties in a globalized society. 

 

KEYWORDS: Game. Pesticides. Brazil. Education.  

1 INTRODUÇÃO  

De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o            
agronegócio é responsável por 23% do PIB brasileiro, o que torna o Brasil um grande               
produtor de alimentos vegetais e em consequência, um consumidor de pesticidas.           
Segundo o site Jornal da USP, o Brasil é um dos maiores consumidores de agrotóxicos               
do mundo. Isso se evidencia em uma pesquisa de 2018 feita pelo Instituto Nacional de               
Câncer (Inca), que afirma que o cidadão brasileiro consome, em média, 7,5 litros de              
veneno por ano em consequência da utilização de agrotóxicos. Tal fato ocorre, pois o               
veneno que é usado nas lavouras, acaba chegando em nossa mesa através das frutas,              
verduras e hortaliças que consumimos. Dessa maneira,, torna-se de suma importância a            
disseminação dessas informações para que mais brasileiros tenham noção do quão           
nocivo os pesticidas podem ser ao nosso organismo. 

Sendo assim, optamos pela forma de educação digital, já que em plena 4°             
Revolução Industrial, na qual a hiperconectividade está em alta e a internet é um meio               
ao qual muitos têm acesso, podemos e devemos inovar nossos métodos de ensino “sem              
tratar o conhecimento como algo rígido, já que tudo no mundo está sempre em              
constante mudança” (PRODANOV; DE FREITAS, 2013, p.35).  

Com isso, produzimos um jogo de plataforma chamado “Gamegreen: a          
Revolução dos Vegetais” onde o jogador, dentro da faixa etária de 7 à 15 anos, terá que                 
guiar a personagem principal, um Tomate Orgânico, a “Princesa Tomate” em uma            
jornada para combater os agrotóxicos que invadiram o seu reino. Durante a gameplay             
personagem encontrará outros vegetais e de cada um deles obterá informações           
quantitativas e qualitativas em relação aos pesticidas usados no agronegócio brasileiro. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Optamos pela forma de ensino digital, já que em plena 4° Revolução Industrial, na              

qual a hiperconectividade está em alta e a internet é um meio ao qual muitos têm acesso                 

podemos e devemos inovar nossos métodos de ensino, pois de acordo com Prensky (2001)              
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“Nossos alunos mudaram radicalmente. Os alunos de hoje não         

são mais as pessoas para quem nossos sistema educacional foi          

desenvolvido” sendo assim, é de máxima relevância atualizar nossa forma de aprendizado.            

Com isso, chegamos à conclusão de que a melhor maneira de potencializar a forma como é                

passada o conhecimento que queremos transmitir seria através da gameficação do ensino.            

Tendo em consideração que “os bons videogames incorporam bons princípios de           

aprendizagem” (GEE, 2005, p. 34) princípios esses que, segundo os estudos de James Paul              

Gee poderiam e/ou deveriam ser usados pela escola ao favor da preparação dos discentes. 

3 METODOLOGIA  

Nós prevemos quatro fases que podem ocorrer simultaneamente, quando          

necessário para o melhor desenvolvimento do jogo. Para efeito de compreensão           

listamos as quatro, que são: pesquisa teórica, construção/aperfeiçoamento do jogo,          

teste e divulgação do jogo com alunos do Ensino Fundamental I e II e produção de                

artigo científico para apresentação da pesquisa em eventos acadêmicos e/ou          

tecnológicos. Para o aperfeiçoamento do jogo gamegreen (que foi inicialmente desenvolvido           

como atividade de ensino em 2018) foi aprofundada uma pesquisa na qual buscaremos coletar              

e analisar dados publicados por diversas instituições que estudam o uso de agrotóxicos. Com              

as informações registradas, buscaremos forma mais eficaz de transmitir tais conhecimentos           

através da gameficação da aprendizagem. Para a construção/aperfeiçoamento do jogo          

continuaremos a utilizar dois programas, são eles: Engine Construct 2, um programa que             

auxilia o desenvolvimento de jogos 2D no qual trabalhamos toda a parte da programação e os                

códigos envolvidos no movimento do personagem, construção de fases etc. E o Illustrator             

2018, um editor de imagens vetoriais, onde construímos toda a parte gráfica, cenários,             

personagens e balões de fala.  

. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Iniciamos o processo de construção de um jogo de forma que, para nós, discentes do               

ensino Médio Técnico na área de Programação de Jogos Digitais se tornou uma maneira de               

aumentarmos as habilidades e competências próprias do curso, tendo a possibilidade de            

estarmos exercitando de modo prático as plataformas de construção dos games, aprendendo a             

manipular e criar dentro das linguagens de programação em que se vivencia o curso. Sendo               

assim, aprendemos a construir um game, indo da rede de planejamento até a execução, da               

criação até a publicidade do produto. Além disso, promovemos, através da utilização do             

game, a transmissão de conhecimento e o aprendizado dos jogadores quanto ao uso de              

agrotóxicos e suas consequências. Acreditamos que a melhor forma de conseguir isso é             

tornando o ensino dinâmico e estimulante, de modo que não se torne algo monótono e               

cansativo. Assim, nosso próximo passo é testar o jogo junto aos usuários para que possamos               

checar se nossos jogadores poderão aprender enquanto se divertem e descobrem a trajetória             

do game. Despertando a curiosidade dos alunos em relação à história e a geografia de seu                

país, além dos eventuais interesses pela programação e o desenvolvimento de jogos.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todas as questões que envolvem o uso de agrotóxicos e seus desdobramentos              

para a biodiversidade da nossa nação e população nativa, torna-se de suma importância             

questionarmos e buscarmos saber mais sobre este tema. Além disso, o desenvolvimento do             

Gamegreen promove a interação com plataformas de produção de jogos, edição de arte e              

construção de narrativa e criar arquitetura de games, que são habilidades indispensáveis            

durante a prática profissional. Entendemos ainda que sua criação foi fundamental para nossa             

edificação como discentes do instituto e contribuiu para nossa identificação com o curso, pois              

assim pudemos por em prática aquilo que já vínhamos aprendendo, de modo que agora  
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enxergamos o sentido de nossas disciplinas técnicas. E perante         

a nossa experiência, acreditamos ser necessário levar esse        

conteúdo para as escolas, disponibilizando para que haja apropriações diversas e dessa forma             

se torne um aprendizado lúdico, prático, interativo, e consequentemente se partilhe           

conhecimento.  
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ELABORAÇÃO DE UM MODELO TEÓRICO DE GUARDA-ROUPA 

INTELIGENTE USANDO CONCEITOS DO SLOW FASHION 

DANTAS, I. J. M.1; TEIXEIRA, B. M. L.2; COSTA, K. P. B.3; DANTAS, R. C. S.4; SOUZA, L. J. S. S.5 

1, 2, 3, 4, 5 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicadas 

 

RESUMO 

A moda sustentável vem ganhando cada vez mais espaço em discussões ao ponto que traz 

consigo debates relevantes para diversas áreas do conhecimento, propagando conceitos 

significativos para construir um futuro cada vez mais limpo e justo na moda. Com isso, esse 

projeto de pesquisa visa estudar sistematicamente a bibliografia referente às áreas de moda 

sustentável, interpretando e analisando qualitativamente os resultados em busca de construir 

uma metodologia em que seja possível replicar a ideia de um guarda-roupa inteligente. Como 

resultados, espera-se desenvolver um produto em forma de mapa mental que irá propiciar aos 

consumidores de moda a construção guiada de um guarda-roupa funcional, para assim interligar 

esse usuário a uma moda consciente e sustentável. 

PALAVRAS-CHAVE: Moda Ética. Sustentabilidade. Guarda-roupa funcional. Slow fashion.  

ABSTRACT 

 

Sustainable fashion has been gaining more and more space in discussions to the extent that it 

brings with it relevant debates in several areas of knowledge, propagating meaningful concepts 

to build an increasingly clean and fair future in fashion. Thus, this research project aims to 

systematically study the bibliography referring to sustainable fashion areas, interpreting and 

qualitatively analyzing the results in order to construct a methodology in which it is possible to 

replicate the idea of a smart wardrobe. As a result, it is expected to develop a product in the 

form of a mind map that will give fashion consumers the guided construction of a functional 

wardrobe, in order to connect this user to a conscious and sustainable fashion. 

KEYWORDS: Fashion Ethics. Sustainability. Functional wardrobe. Slow fashion.  
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1 INTRODUÇÃO 

O consumidor de moda do século XXI não consegue fugir do sistema de sedução que é 

disposto no produto, já que são desenhados para gerar atração instantânea no consumidor, e 

com o aumento da velocidade e da facilidade com que as pessoas têm acesso a informações, o 

modelo de produção fast fashion – moda rápida – vem ganhando cada vez mais espaço. 

Esse modelo é baseado na sua velocidade, englobando toda a cadeia produtiva do 

processo, contudo, este sistema costuma ser banalizado ao ponto de o produto tornar-se quase 

descartável e com ciclos de vida mais curtos, proporcionando uma rápida troca de produtos e à 

medida que essas produções em larga escala avançam, gera um esgotamento gradual de recursos 

naturais, assim como grande volume de lixo, fruto dos produtos descartados. 

É fato que o planeta não irá aguentar por muito mais tempo o ritmo de consumo e 

descarte que as sociedades ocidentais praticam. O movimento slow fashion veio como uma 

reação ao consumo desenfreado do fast fashion, buscando desenvolver produtos de moda em 

volumes menores obedecendo a princípios éticos e sustentáveis. São produtos que visam a 

qualidade ao invés da quantidade, geralmente desenvolvidos por marcas autorais e com pequena 

demanda, valorizando o fazer manual e todo processo produtivo. 

Uma abordagem do conceito slow fashion seria através da implementação de guarda-

roupas funcionais, pensados para ser compostos por peças estratégicas com a intenção de haver 

o máximo de combinações possíveis durante uma estação inteira, contudo, utilizando um 

número mínimo de peças ao seu dispor, excluindo produtos com curto ciclo de vida. Assim, o 

objetivo dessa pesquisa é desenvolver uma fórmula que consiga definir qual o mínimo de peças 

de vestuário e tipos de produtos necessários para compor um guarda-roupa funcional que 

consiga estar conivente com a moda vigente sem ser necessário consumir muitos produtos.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Em um mercado de moda dominado pelo fast fashion, que se caracteriza segundo Solino 

et al. (2015) por um sistema de produção que visa a rapidez em detrimento a aspectos como 

custo e qualidade, seu foco é a otimização do processo produtivo inteiro para que dessa forma 

consiga atender de uma forma rápida a demanda do público-alvo de pessoas cujo os gostos 
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tendem a mudar com alta velocidade. Para Negri (2010) esse modelo produtivo acaba por 

facilitar o aparecimento de práticas condenáveis como trabalho infantil ou a escravidão, e é 

bastante comum as pessoas que produzem estas peças terem péssimas condições de trabalho e 

salários baixíssimos. 

Em meio à crise social, econômica e sustentável que vivemos, movimentos que abracem 

e proponham ideias que vão contra o consumo acelerado a cada dia ganham mais espaço 

(BISMARCHI, 2005). Assim, surge um novo modelo de produção que se mostra capaz de 

reduzir os efeitos negativos do fast fashion, o Slow fashion. Baseando-se no princípio expresso 

por Fletcher (2011 apud PEREIRA e NOGUEIRA, 2013) as peças nesse sistema têm caráter 

mais duradouro, seu planejamento é voltado para passar por várias estações e por isso não há 

lançamentos constantes.  

3 METODOLOGIA 

Em relação à natureza da pesquisa, classifica-se como aplicada, uma vez que, 

segundo Gerhardt e Silveira (2009), esse tipo de pesquisa tem como objetivo produzir 

conhecimento para ser aplicado na prática, direcionando-o a resolver problemas específicos, 

envolvendo interesses locais. Quanto à abordagem do problema, a pesquisa caracteriza-se como 

qualitativa, pois não se preocupa com representatividade numérica, e sim foca na qualidade da 

pesquisa, a fim de produzir informações mais profundas acerca de um assunto.   

Ao nível da verificação do objetivo, o projeto apresenta-se como uma pesquisa 

exploratória, que segundo Gil (2007), tem como principal finalidade esclarecer e modificar 

conceitos e ideias. Resultam de uma sondagem bibliográfica, documental, entrevistas não 

padronizadas e estudos de caso. Visam um aspecto geral, de tipo aproximativo a respeito de 

algum fato. 

Quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o projeto iniciará com uma pesquisa 

bibliográfica sistemática que será elaborada a partir de artigos científicos, dissertações e teses, 

em que para Gil (2007), consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis 

que seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de observação dos efeitos 

que a variável produz no objeto, esse tipo de estudo reduz as probabilidades de erro. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Contrário ao fast fashion, o slow fashion apresenta também virtudes para os 

trabalhadores que estão em classes mais inferiores, oferecendo para eles o que é chamado 

de fair trade, uma forma de comércio mais justo onde as pessoas recebem de acordo com o 

trabalho oferecido. A adesão e a propagação do slow fashion por parte dos consumidores se dá, 

segundo Pereira e Nogueira (2013), porque estes estão cada vez mais engajados em adotar 

meios que ajudem a tornar o mundo mais limpo, optando por produtos mais duráveis mesmo 

que isso signifique um aumento no preço dos itens consumidos. Dessa forma, marcas tentam 

investir em insumos ou até mesmo marketing que lhe permita popularizar a ideia de que estão 

criando e produzindo produtos sustentáveis. 

Uma possibilidade do slow fashion é a criação de guarda-roupas inteligentes, onde 

técnicas complexas de abordagem geram os aspectos que determinariam um guarda-roupa 

funcional com peças exclusivas. A intenção desse conceito é aproveitar as características do 

vestuário ao máximo ao pensar em estampas, modelagens e cores que se apresentem versáteis. 

Porém é possível imprimir personalidade em um guarda-roupa inteligente utilizando o 

timbre subjetivo. Itten (1973) explica que é uma técnica de elaboração de paleta de cores onde 

é possível extrair o temperamento e as preferências de cada pessoa. Tendo isso como base, 

pode-se perceber que fazer uso do timbre subjetivo aliado a cores mais sóbrias para determinar 

as preferências de cores do guarda-roupa do consumidor, pode ser uma saída. 

Pretende-se ter um desenvolvimento de projeto de pesquisa que consiga propagar um 

conhecimento melhor na sociedade contemporânea em relação a ter um guarda-roupa 

inteligente, prático e, que possa mesmo de forma reduzida, ser eficaz para o dia a dia desse 

indivíduo ou grupo.  

Dessa forma espera-se conseguir desenvolver um produto em forma de mapa mental 

que irá propiciar aos seus usuários a construção guiada de um guarda-roupa funcional, 

apresentando-o à possibilidade de ter um guarda-roupa inteligente, podendo auxiliar na 

funcionalidade e interligar esse usuário a uma moda consciente. Espera-se também sistematizar 

todos os estudos da área do Slow fashion, de modo que se tenha conhecimento acerca de todas 

as questões já estudadas e debatidas na área de estudo desse projeto de pesquisa, a fim de se ter 

embasamento científico suficiente para a construção do modelo teórico.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como o público consumidor está em grande maioria nos meios de comunicação sociais 

e, para que a pesquisa tenha o acompanhamento da sociedade, o conteúdo elaborado durante e 

ao término da pesquisa será divulgado em meios de comunicação, como Facebook e Instagram, 

propiciando, inclusive, um meio nacional de difusão dos resultados. Visando essa mesma bolha, 

pode-se disseminar as aplicações através de palestras ou reuniões para lojistas e empresários 

que mostrem o interesse em fazer uso dessa técnica para novas formas de atendimento aos 

clientes.  
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Emoções Tipográficas: criação de manual para aplicação 
de tipografias em peças gráficas 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

RESUMO 

A tipografia é um dos principais meios pelos quais a comunicação acontece.            
Lançar mão da hierarquia tipográfica, os diferentes pesos e ênfases, posicionamento e            
recuos, tamanhos e formatos, denota a importância e a riqueza que é a função da               
tipografia. Sua aplicação é de vital importância para sobrevivência dos meios           
comunicacionais e saber utilizá-los adequadamente é um diferencial no ferramental dos           
designers e outros profissionais da comunicação visual. Neste contexto, o presente          
trabalho propõe-se a realizar uma análise da aplicabilidade da tipografia, à luz das             
emoções tipográficas, baseando-se nos estudos Erik Spiekermann e Neville Brody. A           
metodologia utilizada tem como base, além de pesquisas documentais em livros, artigos            
e outros materiais; aplicações práticas e avaliações empíricas sobre a percepção das           
pessoas. Espera-se contribuir, dessa forma, com um material de apoio aos aspirantes a            
se tornarem designers, principalmente para alunos do curso técnico em Informática para            
Internet, que buscam se tornar fluentes no uso dessas técnicas e que precisam de              
conhecimentos adequados para utilização de tipografias de forma satisfatória e          
adequada. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Tipografia. Emoção Tipográfica. Leitura. 

 

ABSTRACT 

Typography is one of the main means by which communication happens. Using the             
typographic hierarchy, the different weights and emphases, positioning and indentations, sizes           
and shapes, denotes the importance and richness that is the function of typography. Its              
application is vitally important for the survival of the media and knowing how to use them                
properly is a differential in the tools of designers and other visual communication             
professionals. In this context, the present work proposes to perform an analysis of the              
applicability of typography, in the light of typographic emotions, based on the studies Erik              
Spiekermann and Neville Brody. The methodology used is based, in addition to documentary             
research on books, articles and other materials; practical applications and empirical           
assessments of people's perception. It is expected to contribute, thus, a material to support the               
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aspirants to become designers, mainly for students of the technical course in Internet             
Informatics, that seek to become fluent in the use of these techniques and that need adequate                
knowledge for the use of printers. satisfactorily and appropriately. 
 

KEYWORDS: Typography.  Typographic emotion.  Reading. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O estudo da tipografia é algo muito presente na história da humanidade, pois o              

homem é um ser social e tem a necessidade de se comunicar com os outros indivíduos,                

um desses tipos de diálogo é através da escrita. Atualmente um novo campo de estudo               

passa a ganhar destaque, o das emoções. Estas se diferem dos sentimentos pelo fato de               

ser uma reação automática a determinado estímulo, enquanto que o sentimento é uma             

reação mais consciente. Por conta disso, estudiosos do campo de design gráfico, como             

o alemão Erik Spiekermann, passaram a estudar a relação entre elas. Spiekermann            

(2011) explica que foi “mordido” pelo bichinho da tipografia, animal este que tem a              

capacidade de despertar o interesse voraz pelo estudo dos tipos. O designer gráfico             

Neville Brody, demonstra a cada trabalho como uma tipografia pode falar e expressar             

por si mesma. 

Diante do exposto, procura-se formular análises de diferentes tipografias, tendo          

em vista, as suas formas, suas famílias tipográficas, pesos e outras variações, para que              

assim seja possível concluir qual emoção o tipo pretende transmitir ao leitor. Essas             

informações serão compiladas num manual prático, com linguagem acessível ao público           

iniciante nos cursos com foco em design, do IFRN. 
  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A cada dia que se passa cresce a necessidade de se divulgar as informações o               

mais rápido possível, muitas vezes estas notícias acabam sendo interpretadas de forma            
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errada e seu efeito pode proporcionar contrariedades. Niemeyer (2010, p. 14) explica            

que, “tipografia compreende o desenho e a produção de letras e a sua adequada              

distribuição e espacejamento sobre uma superfície para transmitir informação e facilitar           

a compreensão”. A autora acrescenta que a tipografia possui certos artifícios próprios,            

como por exemplo, a expressividade. As emoções como a raiva, tristeza, alegria e             

surpresa, chegam a ser transmitida para o leitor através da forma dos tipos. Sobre o               

mesmo ponto de vista, Spiekermann (2011) estuda tais emoções inerentes ao ser            

humano, quando há interação com componentes tipográficos.  

A tipografia exerce um grande controle, podendo ser desempenhado de forma           

inadequada sobre seus leitores, tornando-nos submissos a uma informação sem valia           

alguma, no encontro das nossas emoções com a nota. Consoante a isso, há tipógrafos e               

designers, que ao fazer ou usar determinados tipos não associa as mesmas ao seu intuito               

para com o leitor, podendo transmitir algo não intencionado. Nesse viés, torna-se            

importante a análise dos tipos, visando suas características para se saber quais emoções             

são expressas. De acordo com Chabot (2005), “[...] as emoções possuem um forte             

impacto sobre nossa percepção, sobre nossa capacidade de ajuizamento e sobre nossos            

comportamentos”, dessa forma, as emoções causadas pela tipografia devem ser vistas de            

modo essencial para o entendimento e compreensão da intenção comunicacional.  

Não há como avaliar uma tipografia arbitrariamente antes entender que emoção           

ela procura transmitir. A aplicação prática dessas tipografias pode ajudar num melhor            

leitura e transmissão adequada de emoções. Em síntese, esses conjuntos quando são            

organizados de maneira adequada, se tornam um deixando de competir entre si a             

atenção do leitor, passa a gerar harmonia nas peças gráficas e transmitindo a informação              

de forma adequada. 

3 METODOLOGIA 

Inicialmente, será realizada uma investigação para levantar referencial teórico         

sobre autores que já publicaram sobre o assunto. A partir disso, será possível ter um               
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embasamento teórico adequado para prosseguir na pesquisa com conhecimento         

satisfatório para desenvolver os passos subsequentes. Além disso, serão investigadas          

emoções correspondentes a determinadas tipografias, analisando-as e observando-as no         

modo a ser transmitido cada emoção aos conhecedores ou não do assunto. Em seguida,              

será criada uma lista de emoções comumente utilizadas nas peças gráficas, para que se              

possa analisar as sensações que pretende ser passada em suas aplicações e não             

possibilitar erros em seu uso. 

À vista disso, pretende-se realizar uma proposta de organização para aplicações           

das emoções como solução ao problema, garantindo assim uma precisão maior em seu             

propósito comunicativo, por meio de uma cartilha de fácil aplicação para os estudantes            

de design. 

Para efetivar o estudo, será criado uma peça gráfica a partir dos conhecimentos             

gerados e publicados na cartilha. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que o projeto consiga analisar o efeito emocional das peças gráficas            

nos interlocutores. E, como resultado, pretende-se criar um manual de organização para            

aplicação das emoções na tipografia. Dessa forma, tem-se como intenção abranger os            

estudiosos da área ou interessados sobre o assunto, além de proporcionar aos aspirantes             

a designers terem melhor entendimento sobre como aplicar efeitos das emoções           

tipográficas de formas efetivas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando a grande dificuldade dos produtores na hora de organizar as           

tipografias e seus efeitos em peças gráficas, devido aos variados conceitos e princípios,             

buscamos apresentar um estudo que sane as dúvidas referentes ao assunto, para que             

através do uso dos tipos possa haver uma melhor transmissão da comunicação, através             

do estímulo dos sentidos, em específico, das emoções de quem as interpreta,            
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proporcionando um conhecimento mais “completo” do que se diz ser a tipografia, para             

assim poder reconhecer a sua relação para com as emoções. Mostrando como pode-se             

organizar os dados de forma que não haja má interpretação do leitor e também              

divergência entre as informações. Trazendo para a sociedade e estudiosos acerca do            

assunto, conhecimento da área para que possam poupar tempo, por conseguinte poder            

investir mais na confiabilidade da nota. Desta forma, a peça comunicacional será            

veiculada de maneira rápida, sem ter a sua credibilidade comprometida durante o            

processo de compreensão, além de transmitir de maneira correta a ideia proposta desde             

o princípio. 
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YOUTUBE: MAPEAMENTO DOS CANAIS DE PRODUÇÃO 

AUDIOVISUAL NO RIO GRANDE DO NORTE 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas. 

 

RESUMO 

A presente pesquisa busca realizar um mapeamento e uma posterior reflexão sobre a 

produção de conteúdo audiovisual publicada em canais do site YouTube no Rio Grande 

do Norte. Por meio de uma metodologia de coleta e construção de um banco de dados o 

projeto busca mapear essa produção e divulgar os resultados para a comunidade. O 

projeto é composto por docentes e alunos do curso técnico integrado em Multimídia, do 

campus Natal – Cidade Alta. 

 

PALAVRAS-CHAVE: YouTube. Audiovisual. Produção de conteúdo. 

ABSTRACT 

This research seeks to conduct a mapping and further reflection on the production of audiovisual 

content published on YouTube site channels in Rio Grande do Norte. Through a database 

collection and construction methodology, the project seeks to map this production and 

disseminate the results to the community. The project is made up of teachers and students of 

the integrated technical course in Multimídia, from Natal - Cidade Alta campus. 

 

KEYWORDS: YouTube. Audiovisual. Content production. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A pesquisa busca mapear os canais do YouTube de produtores de conteúdo audiovisual 

no Rio Grande do Norte e apresentar um panorama dessa produção audiovisual no estado. 

Analisando o recente aumento na produção audiovisual do estado, esse levantamento 

quantitativo visa ampliar a percepção sobre o mercado de produção de conteúdo audiovisual 
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local para internet, além de possibilitar uma percepção mais ampla sobre a cadeia produtiva do 

audiovisual potiguar, mapeando os canais do YouTube e indicando fontes para pesquisas 

futuras. Por meio de uma pesquisa de mapeamento será possível construir uma base de 

informação que auxilie no entendimento da produção de conteúdo audiovisual no YouTube, 

uma ferramenta que se apresenta como uma possibilidade de mercado de trabalho para 

estudantes da área de multimídia e audiovisual. 

A principal motivação para realização dessa pesquisa ocorre com a notada mudança nos 

modos de produção e distribuição do conteúdo audiovisual na internet, um modus operandi 

cada vez mais voltado para que o usuário se torne tanto produtor quanto consumidor ao longo 

do processo. O modelo participativo que ocorre nas mídias sociais faz com que as barreiras 

geográficas sejam revistas e o comportamento dos indivíduos remodelado constantemente. A 

própria relação entre produção, distribuição e consumo reajustam as motivações dos usuários 

na rede. Formam-se, com isso, novos modelos a partir das inter-relações entre usuários híbridos, 

que para o estudo atual vamos conceituar de produtores/consumidores, que serão chamados 

também de YouTubers, uma vez que o YouTube é a plataforma analisada. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O YouTube atualmente se apresenta como um espaço que possibilita a publicação e 

distribuição de material audiovisual na internet. Com sua criação como repositório e posterior 

identificação de potencial para distribuição gratuita do conteúdo o site se coloca como uma 

ferramenta de alcance de produtos audiovisuais. 

A plataforma, desde sua criação, busca atrair e se adaptar às necessidades e às demandas 

tanto do mercado audiovisual online - construído com o crescimento desse modo de distribuição 

de conteúdo audiovisual – quanto da audiência formada nesse ambiente.  

 A pesquisa tem como base teórica os conceitos de cultura participativa (JENKINS, 

2009; JENKINS, FORD E GREEN, 2014), cibercultura (LEMOS, 2015) e a relação da 

sociedade com as tecnologias (KERCKHOVE, 1997; RECUERO, 2012) como uma forma de 

aproximar o ambiente em que está imerso. E como referencial para desenvolvimento da 

metodologia utilizada Fragoso e Recuero (2015).  Como Lemos (2015) aponta, vivemos em 
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uma tecnocultura, ou ainda uma vivência digital do cotidiano, reconfigurando nossa relação 

com a tecnologia e com o conteúdo. As práticas sociais do digital expõem como remodelamos 

nossas relações com os espaços, indivíduos e aparelhos tecnológicos. É diante deste cenário de 

produção e distribuição que a pesquisa irá se debruçar, buscando construir um mapeamento que 

aponte características da produção audiovisual do YouTube no Rio Grande do Norte. 

3 METODOLOGIA  

 O levantamento de dados será realizado, inicialmente, por meio de busca dos canais no 

site YouTube, utilizando combinações de palavras que possibilitem a localização e 

identificação de canais produzidos no Rio Grande do Norte. Posteriormente será realizada uma 

busca tanto pelos produtores de conteúdo quanto pelo material publicado por eles em seus 

canais em outras plataformas de redes sociais. Utilizando fóruns e espaços de diálogo em sites 

que apresentem um viés de compartilhamento do material audiovisual produzido no estado, 

serão localizados canais e produtores de conteúdos relacionados a essa produção. Serão 

elencados, por meio de contato direto com os produtores de conteúdo encontrados nesses 

ambientes virtuais, canais no YouTube que sejam parte do corpus da pesquisa. 

 A partir dessa coleta de dados será gerada uma lista contendo as principais informações 

sobre os canais identificados na plataforma. Tal material visa criar um banco de dados que 

forneçam informações que possam ser utilizadas para identificação de um perfil de produção 

de conteúdo no estado. 

O processo de acompanhamento que ocorrerá ao longo do projeto também é uma 

ferramenta metodológica para análise e avaliação dos processos de coleta de dados realizados, 

assim como do processo de catalogação e análise. 

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

 Por meio do levantamento quantitativo da produção audiovisual em canais no YouTube 

no âmbito do Rio Grande do Norte, busca-se obter um amplo quadro de informações sobre as 

características das produções realizadas no estado - tais como alcance do conteúdo produzido e 

publicado, frequência de publicação dos vídeos nos canais, índices de engajamento com o 

público, etc. 
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 Com essas informações será gerado um banco de dados disponibilizado em forma de 

mapa digital aberto. Esse conteúdo estará disponível em plataforma aberta para que o público 

tenha acesso ao resultado da pesquisa. Assim, a rede de produtores de conteúdo e audiência 

poderão ter conhecimento dos canais de produção de conteúdo no YouTube que estão presentes 

no Rio Grande do Norte. 

 Por meio desses resultados será possível iniciar uma reflexão sobre a dimensão da 

produção audiovisual no âmbito do ambiente digital. Uma vez que estamos em um momento 

de produção audiovisual, no Rio Grande do Norte, em que a produção audiovisual é voltada 

para a produção de curtas-metragem. 

Para acompanhamento do projeto serão realizadas reuniões semanais da equipe, visando 

monitorar o levantamento dos dados ao longo do processo da pesquisa. Além disso, os 

encontros também terão o objetivo de fomentar reflexões conforme os dados forem sendo 

obtidos e o cenário da produção de conteúdo audiovisual em canais do YouTube no Rio Grande 

do Norte for sendo desenhada pelos pesquisadores.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Considerando a atualidade do tema e o interesse dos alunos em produzir e consumir 

conteúdos na plataforma YouTube, o projeto vem atendendo uma demanda latente dos alunos 

de Multimídia e tem atuado também com a finalidade de incentivar a produção acadêmica no 

campus.  

Além disso, por meio do desenvolvimento da presente pesquisa, o grupo tem percebido 

a importância da construção de um estudo que possibilite o mapeamento das produções 

audiovisuais hospedadas em canais do YouTube, uma vez que esse tem se tornado um dos 

meios mais democráticos e acessíveis em termos de distribuição de vídeos online e, com isso, 

um dos mais procurados, principalmente pelo público jovem. 

Para que esse processo se consolide é preciso ainda aprimorar ferramentas para o 

desenvolvimento da metodologia proposta pelo projeto e identificar como os resultados 

apresentam uma realidade local de produção e atingem os produtores de conteúdo para que seja, 

posteriormente, percebida uma rede de produção de conteúdo no estado.  
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INCLUSÃO DIGITAL NO CAMPUS PARELHAS  

                     Andreia Ravínia do Nascimento Oliveiraˡ; Denise Azevedo Paiva²; Geovanna Lissa Batista Medeiros³ e Renato Chagas Silva⁴        

1,2,3,4 IFRN – Campus Parelhas  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas.  

RESUMO  

O presente projeto de Inclusão Digital tem como objetivo incluir alunos do Curso Técnico em 

Informática do IFRN Campus Parelhas que não possuem computador, tendo em vista que a 

máquina é de suma importância para um bom desempenho acadêmico. Para isso, realizaram-se 

campanhas para arrecadar periféricos e computadores no campus em nome do projeto (onde se 

arrecadou quatro computadores, um notebook todos com defeito, e diversos periféricos), foram 

aplicadas algumas técnicas de manutenção de computadores nas peças com o intuito de adequá-

las totalmente para uso. Uma das máquinas já se encontra consertada e as outras estão em 

processo de manutenção. A equipe já se encontra integrada com a ETEP (Equipe Técnico 

Pedagógica) do campus para realizar uma avaliação social com o propósito de estabelecer os 

critérios para a doação e selecionar discentes mais necessitados para receberem os 

computadores.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Digital. Computador. Manutenção. Informática.  

ABSTRACT  

The present Digital Inclusion project aims to include students from the IFRN Campus Parelhas 

Computer Technician Course who do not have a computer, given that the machine is extremely 
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important for a good academic performance. To this end, campaigns were carried out to collect 

peripherals and computers on campus in the name of the project (which collected four 

computers, one defective notebook, and several peripherals), some computer maintenance 

techniques were applied to the parts in order to fully fit them for use. One of the machines is 

already fixed and the others are undergoing maintenance. The team is already integrated with 

the campus's Technical Pedagogical Team (TEPT) to conduct a social assessment to establish 

the criteria for donation and select students most in need to receive the computers.  

KEYWORDS: Digital inclusion. Computer. Maintenance. Computing   

1 INTRODUÇÃO   

Em meio ao avanço tecnológico constante, é evidente à necessidade de ter 

acesso a ferramentas do mundo digital. Equipamentos como computadores, 

notebooks, smartphones, entre outros, facilitam a vida das pessoas em relação à 

sociedade na qual vivem, como também, as inserem em novas realidades que 

dificilmente conheceriam se não os dispusessem.    

No curso técnico em informática, muitas atividades estudantis - desde 

disciplinas comuns, até as técnicas - dependem do acesso à internet ou a programas 

específicos para serem concluídas e mesmo quando não, são bem mais fáceis de 

serem realizadas com seu auxílio. Com isso, alunos de classes sociais mais baixas, 

que não têm condições financeiras para possuir computadores, são os que mais 

sofrem impactos no meio acadêmico, pois tendem a ter um aprendizado 

prejudicado.  

Na região seridoense, mais especificamente no IFRN Campus Parelhas, essa 

realidade não é diferente, embora a biblioteca local disponha de diversos aparelhos, 

não é sempre que consegue atender a todos e, em suas residências, muitos alunos 

não progridem nos estudos, sobretudo em conteúdos técnicos, devido a falta do 

computador.   
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Neste contexto, o projeto em questão visa fomentar a inclusão digital e tem 

por objetivos a arrecadação de equipamentos que estariam em desuso ou com 

defeito, para revitalizá-los e encaminhá-los aos alunos que vivem em situação de 

vulnerabilidade socioeconômica. Como objetivos secundários espera-se gerar 

melhorias no processo escolar e social dos discentes contemplados e contribuir com 

o meio ambiente por meio de reciclagem de peças de informática que estavam 

fadadas ao lixo. Inicialmente, o projeto se destina aos alunos do terceiro ano de 

informática do campus. 

Os principais desafios encontrados foram a baixa adesão de doações, que 

está sendo resolvida com campanhas externas em nome do projeto para obtenção 

de computadores e periféricos; e o alinhamento da teoria de manutenção com a 

prática nos consertos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Referente a seu contexto histórico, a tecnologia da informação e 

comunicação está inserida diretamente no mundo contemporâneo, no qual é 

considerada: 

[...] como uma oportunidade e um risco ao equilíbrio social, pois pode conduzir 

tanto à redução da desigualdade de renda entre as classes e à melhoria da 

qualidade de vida, pela equidade de oportunidades, como à perpetuação da 

desigualdade, pelo surgimento de uma classe excluída digitalmente. (TCU) 

2015.    
   

Isto posto, compreende-se a importância e a preocupação de inserir mais 

pessoas a comunidade tecnológica. Visto que, à medida que a tecnologia avança, os 

grupos antes excluídos, ficam cada vez mais afastados dessa realidade. A partir 

disso, surge a ideia de inclusão digital, que visa “...garantir que os cidadãos e 

instituições disponham de meios e capacitação para acessar, utilizar, produzir e 

distribuir informações e conhecimento...” (CGPID, 2010 p. 30) Portanto, embora 
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existam contradições, o tema permanece relevante pelo seu aspecto positivo. 

Sobretudo, no meio acadêmico.    

Nessa perspectiva, é evidente a relevância da realização de projetos para a 

inclusão digital nas escolas, principalmente, quando desemprenhado por seus 

integrantes, pois, “todos que fazem a Instituição devem compreender sempre sua 

função social, missão e visão de futuro.” (IFRN, 2014 p. 65).    

          3 METODOLOGIA  

A metodologia deste projeto consiste inicialmente em aplicar questionários 

online para saber a porcentagem de alunos que não possuem computadores 

disponíveis em suas residências.  Em seguida realizar campanhas no campus e fora 

dele para arrecadação de periféricos e computadores que podiam apresentar (ou não) 

defeitos e fazer a aplicação das técnicas de manutenção de computadores, com o 

fim de consertar peças e máquinas e torná-las adequadas para a utilização pelos 

discentes.   

Em paralelo, juntamente com a ETEP (Equipe Técnico Pedagógica), fazer 

uma avaliação social, com a finalidade de estabelecer uma lista de prioridade para 

recebimento das máquinas consertadas. Por fim, com base nos critérios 

estabelecidos, os computadores serão doados aos alunos.   

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Inicialmente foi feito um levantamento utilizando o aplicativo de 

administração Google Forms com os alunos do terceiro ano de informática, 

objetivando encontrar os discentes que possuem ou não computadores em suas 

residências. Essa turma foi tomada como piloto para o projeto. Como resultado, dos 

28 alunos dessa turma, 85,7% (24 alunos) responderam que possuíam computadores 
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em casa e 14,3% (4 alunos) responderam que não possuíam. Na figura 1, temos o 

resultado da pesquisa em forma de gráfico.   

 

    

Figura 1: Resultado da pesquisa no terceiro ano de informática do campus Parelhas sobre a pergunta:  

“Você possui computador em casa?”.  

  

Até o presente momento foram doados quatro computadores e um notebook, 

todos com defeitos e alguns periféricos como discos rígidos, fontes, memórias entre 

outros. Um computador se encontra consertado com o uso dos materiais recebidos 

e está em perfeito estado de funcionamento. Outras máquinas já estão sendo 

consertadas e se espera que estejam operando em pouco tempo.   

Os autores responsáveis pelo projeto já estão em contato com a ETEP 

(Equipe Técnico Pedagógica), fazendo avaliações dos alunos que necessitam das 

máquinas e estabelecendo um critério de classificação em relação aos indicadores 

sociais. O último passo do projeto será a entrega dos computadores que já deve 

ocorrer nos próximos meses.  

  

            5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As responsáveis pelo seguinte projeto, almejam facilitar a vida acadêmica 

dos estudantes do instituto que irão receber os computadores. Nos seguintes meses 

espera-se que algumas máquinas sejam doadas aos discentes que precisam. Os 
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equipamentos em questão não são de última geração, entretanto são de grande ajuda 

para os afazeres acadêmicos, melhorando a situação dos alunos e indiretamente o 

aprendizado.   

A princípio o projeto se aplica aos estudantes do terceiro ano de informática, 

mas é pretendido a expansão para as outras turmas do mesmo curso, desde o 

primeiro ano. Dependendo dos resultados e da quantidade de máquinas obtidas será 

aplicado também aos alunos do curso de mineração.   

REFERÊNCIAS  

CGPID. Documento base do Programa Nacional de Banda Larga. 2010. 

Disponível em: 

<http://bibliotecadigital.seplan.planejamento.gov.br/bitstream/handle/iditem/225/d

ocumentobase-do-programa-nacional-de-banda-larga.pdf?sequence=1>. Acesso 

em: 28 Jul. 2019.    

IFRN. Plano de Desenvolvimento Institucional. Rio Grande do Norte: 2014. 

Disponível em:     

 <https://portal.ifrn.edu.br/institucional/planejamento/plano-de-

desenvolvimentoinstitucional-pdi-2014-2018-do-ifrn/view>. Acesso em: 21 Jul. 2019.   

TCU.  Política  Pública  de  Inclusão  Digital.  Brasília: 

 2015.  Disponível  em:  

<https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm>. 

Acesso em: 20 Jul 2019.   

1611 

https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm
https://portal.tcu.gov.br/biblioteca-digital/politica-publica-de-inclusao-digital.htm


IFRN | Campus Mossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 
Kedma Carla Santana do Nascimento, Hudson Inácio Moura Ferreira, Vera Lúcia Silva e Jairo Rodrigues 

de Souza 
IFRN – Campus Natal Central. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências sociais aplicadas; 

 
 
 
 

O AUXÍLIO DO GEOPROCESSAMENTO PARA FAVORECER A 

LOCOMOÇÃO SOCIAL NO INTERIOR DO IFRN/CNAT 

 
 

RESUMO 
 
A questão da inclusão de Portadores de Necessidades Especiais (PNEs) foco da presente 
investigação é uma preocupação da sociedade atual. Dessa sensibilização social decorrem 
discussões sobre a acessibilidade no processo de planejamento ou reestruturação dos locais 
geridos pelo poder público. Entretanto, prevalecem ações individuais, demonstrando que as 
preocupações com a busca de soluções definitivas esbarram em questões orçamentárias e na 
ausência de fiscalização, caso contrário, já teríamos uma sociedade mais igualitária. Em 
consonância com a importância da situação supracitada, se fazem necessárias avaliações 
sistemáticas para identificar pontos fortes e fracos da acessibilidade nos locais públicos. O 
presente trabalho tem como objetivo, contribuir com a sistematização de um banco de dados 
relativo no ginásio poliesportivo do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus Natal Central, com ênfase na produção de informações 
sobre as condições de acessibilidade para a comunidade portadora de necessidades especiais e 
do público em geral. A metodologia compreende uma adaptação do método empregado por 
Santos et al (2018) ao estudar as condições de acessibilidade dos pontos de ônibus da cidade 
de Salvador/BA, no qual serviu-se da cartografia digital (SIG), para obter a distribuição 
espacial e as condições do equipamento e, finalizados, os produtos serão disponibilizados em 
um arquivo PDF georreferenciado ou GeoTIFF onde será possível acessá-lo em no aplicativo 
Avenza. A fim de contribuir com informações espaciais para a resolução de questões 
relacionadas com os referidos problemas, o estudo satisfará o conhecimento da situação da 
acessibilidade da área de investigação e poderá ser utilizado em estudos futuros. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Geoprocessamento. Acessibilidade. IFRN. 
 
 

ABSTRACT 
 
The issue of the inclusion of People with Special Needs (PNEs) focus of the present 
investigation is a concern of the current society. From this social awareness arises discussions 
about accessibility in the process of planning or restructuring of places managed by the public 
power. However, individual actions prevail, demonstrating that concerns with the search for 
definitive solutions run into budgetary issues and in the absence of supervision, otherwise we 
would already have a more egalitarian society. In line with the importance of the above 
situation, systematic assessments are needed to identify strengths and weaknesses of 
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accessibility in public places. The present work aims to contribute to the systematization of a 
database related to an area of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte (IFRN) - Natal Central Campus, with emphasis on the production of 
information about the accessibility conditions for the community with special needs and the 
general public. The methodology comprises an adaptation of the method employed by Santos 
et al (2018) when studying the accessibility conditions of bus stops in the city of Salvador / BA, 
in which digital cartography (GIS) was used to obtain the spatial distribution. the conditions of 
the equipment. In order to contribute spatial information to the resolution of issues related to 
these problems, the study will satisfy the knowledge of the accessibility situation of the research 
area and may be used in future studies. 
 

KEYWORDS: Geoprocessing. Accessibility. IFRN. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

O Ensino no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), desde a sua origem, esteve voltado para o âmbito social, ofertando desde a 

Educação Básica ao Ensino Superior, com a finalidade de levar conhecimento à sociedade nos 

mais diversos locais do Estado, de forma que tem contribuído com o desenvolvimento local, 

possibilitando a profissionalização de significativa parcela da população (PACHECO, 2010). 

Como consequência dessa política, há na instituição abertura no âmbito da diversidade social, 

com singular colaboração para o ensino inclusivo. 

Diante disso, o IFRN tem apresentado preocupação, com melhorias nas condições de 

acessibilidade, adequar o seu espaço físico. A razão disso reside especificamente no resgate 

do respeito e da dignidade humana, para possibilitar o amplo desenvolvimento e o acesso de 

todos os recursos da sociedade ao público Portador de Necessidades Especiais (PNEs). Neste 

trabalho, em particular, um estudo focado nas necessidades de acesso desse segmento poderá 

contribuir com um olhar mais criterioso sobre as dificuldades dessas pessoas em exercer o 

direito de ir e vir. No Brasil, apesar dos avanços, a acessibilidade em instituições é, 

geralmente, precária, e o descaso com a questão é preocupante (MACIEL, 2000). 

Sob esse ponto de vista, “é preciso conhecer para acolher e, depois, quebrar estigmas 

enraizados por anos, derrubar não só as barreiras arquitetônicas ou de comunicação, mas 

também as atitudinais” (SONZA, 2013, p. 7). Em direção a uma sociedade menos marcada 

pela desigualdade. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O uso das geotecnologias com base analógica para o beneficiamento da locomoção já 
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é de extrema influência desde os anos de 1950 no que se refere a mapeamentos de cidades, 

sistemas viários, operações de transações, etc. Como lembrou Rosa (2013), historicamente, a 

observação e a representação da superfície terrestre têm se apresentado como fator relevante 

na organização e desenvolvimento da sociedade. O conhecimento sobre a distribuição 

espacial dos recursos naturais, a infraestrutura instalada, a distribuição da população, entre 

outros, sempre fez parte das informações básicas sobre as quais eram traçados os novos rumos 

para o desenvolvimento regional. 

Em linhas gerais, no que se refere as getecnologias, é relevante mencionar que está é 

composta por variados seguimentos como Geodésica, Sensoriamento Remoto, Sistema de 

Informações Geográficas (SIG), entre outros. Desse modo o geoprocessamento, tendo como 

primordial conceito, segundo Fitz, é o ramo científico que estuda o processamento de 

informações espaciais, georreferenciamento e o estudo e desenvolvimento de equipamentos. 

Bem como o SIG é um sistema complexo e formado por um conjunto de ferramentas 

destinadas a coleta, armazenamento, recuperação, transformação e visualização de dados 

espaciais em um espaço geográfico com a utilizado para um objetivo específico 

(BURROUGH, 1989). 

No âmbito social, o geoprocessamento abrange ampla diversidade de pesquisas e 

proporciona gama significativa de estudos. A título de exemplo, diversas pesquisas são 

realizadas utilizando SIG como ferramenta principal. Com o uso de SIG, Ferreira e Silva 

(2018) analisaram os parâmetros fisiográficos na área da comunidade quilombola Acauã em 

Poço Branco/RN, identificaram formas de utilização do terreno de maneira mais adequada, e, 

por meio da sobreposição de mapas, estabeleceram cinco classes de áreas susceptíveis ou não 

aos processos erosivos. Onde o resultado dessa pesquisa levantou questões no que tange ao 

desenvolvimento socioambiental do local estudado. 
 

3 METODOLOGIA 
 

Adotamos como metodologia uma adaptação fundamentada em investigações 

desenvolvida por Sonza (2013); Santos, et al (2018), e normas definidas por Brasil - LEI Nº 

7.405/ 1985. Adaptando essa metodologia com mapeamento e classificação segundo as 

condições de acessibilidade do ginásio do IFRN fornecerá informações sobre as condições 

dos equipamentos de auxílio aos PNEs, e detectará quais são e onde estão os problemas 

enfrentados pelos usuários que possuem deficiência ou mobilidade reduzida, referencial que 

pode direcionar e/ou viabilizar ações de melhoria. 
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Os pontos coletados e catalogados através da identificação em planta baixa, validando 

as informações in loco, propiciarão a elaboração de formulário que será utilizado nas 

inspeções técnicas in loco e originará relatório com informações das condições de 

acessibilidade. Após inspeções in loco, cada condição de acessibilidade receberá uma 

classificação, conforme a norma de obediência do Decreto 5.296, de 2.12.2004. Feita a coleta 

dos dados, esses serão tratados em ambiente digital, onde será possível identificar os pontos 

de acessibilidade em distintas classificações e os produtos serão disponibilizados em um 

arquivo PDF georreferenciado ou GeoTIFF e poderá ser acessado no aplicativo Avenza Maps. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
A pesquisa em fase de execução espera, primariamente, conceber um mapeamento das 

áreas de impossível ou difícil acesso no campus IFRN. Com esses produtos cartográficos será 

possível reunir os dados gerados e assim produzir informação. Onde, a partir desta, toda 

noção construída, viabilizará a análise e, como consequência, o conhecimento para planejar e 

manejar com mais eficiência essas áreas. Com base nos dados recolhidos será possível 

entender as prioridades e onde ocorrem os déficits, para só assim resolver problemas como a 

falta de um livre acesso aos ambientes comuns. 

É esperado também como parte dos resultados obtidos na nossa pesquisa uma 

contribuição social a ponto de gerar sensibilização em outras instituições. Isso pois 

comintermédio das informações geradas na gestão de acessibilidade da escola será possível 

planejar onde serão implantadas novas áreas de melhor acesso. Portanto, irá contribuir para 

melhor capacitação dos institutos, não só em seu âmbito de infraestrutura, como também em 

seu âmbito social, bem como no atendimento das normas. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Nós acreditamos que esse projeto tem como principal relevância a ampliação da área do 

geoprocessamento e no desenvolvimento da acessibilidade no Campus e na locomoção dos 

Portadores de Necessidades Especiais, já que geralmente é um conhecimento ainda pouco 

utilizado para o âmbito social. Espera-se que com essa pesquisa haja uma melhorar a 

locomoção dos estudantes/visitantes que precisem se deslocar-se dentro do IFRN, esperamos 

que essa pesquisa seja apenas a “ponta do iceberg” para futuras pesquisas que possam 

contribuir para a desconstrução de sociedades capacitistas e de certa forma melhorar o 

acolhimento dessas pessoas dentro do instituto. 
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RESUMO 
O presente projeto de pesquisa apresenta uma análise da relação entre o perfil 
sociodemográfico do turista da Praia da Pipa, município de Tibau do Sul/RN, e o grau de 
intenção de realizar roteiros diferenciados, com temática cultural, naturalista, histórica e 
gastronômica, na microrregião do litoral sul potiguar. O estudo foi realizado através de uma 
análise exploratória, de caráter descritivo e quantitativo. A coleta dos dados deu-se através 
da aplicação de formulários simples, voltados aos turistas visitantes da Praia da Pipa. A 
abordagem quantitativa inseriu-se na análise do nível de intenção do turista em participar dos 
roteiros apresentados, assim como o grau de satisfação com relação a Praia da Pipa. O 
material utilizado para coleta de dados foi um questionário com escala de [0] á [10], onde [0] 
indicou a nota mínima sobre a variável e [10] a nota máxima sobre a questão apresentada. Os 
dados foram coletados durante o período de 01/12/2018 até 01/04/2019.  O foco principal da 
pesquisa, deu-se na variável referente ao interesse do turista consumidor em visitar novos 
roteiros em cidades como Canguaretama, Pedro Velho, Goianinha, Baía Formosa, Vila Flor 
dentre outros municípios da microrregião do litoral sul potiguar. A pesquisa buscou 
identificar se o turista da localidade estudada, realizaria roteiros com novas experiências e 
com produtos diferenciados dos apresentados na Praia da Pipa. A abordagem qualitativa se 
inseriu através da aplicação de formulários, que aludiram questões como qualidade dos 
serviços do município, infraestrutura local, grau de satisfação e motivação do turista em 
conhecer a região visitada. O estudo, buscou promover a valorização cultural dos municípios, 
movimentação de renda nas localidades, aumento nas atividades turísticas nas regiões pouco 
conhecidas, descentralização do turismo, interação e benefícios para a comunidade receptora 
e a consciência do patrimônio material e imaterial da microrregião. Os estudos que envolvem 
comportamento do consumidor, na localidade analisada, ainda são escassos. Nesse sentido, 
essa pesquisa, também vem como forma de proporcionar informações para as empresas da 
região, auxiliando na busca de novos itinerários e atrativos. Coadjuvando em questões que 
envolvem segmentação do mercado e desenvolvimento de produtos adequados a necessidade 
dos visitantes. 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Motivação. Roteiros Diferenciados. Praia da Pipa. Perfil do Turista. Microrregião. 

 

 

 

1617 



 

 

                                                                                                             IV SECITEX/XIV CONGIC 

2 

b  

ABSTRACT 
This research project presents an analysis of the relationship between the sociodemographic 
profile of tourists from Praia da Pipa, Tibau do Sul / RN, and the degree of intention to 
perform different Rotarians, with the cultural, naturalistic, historical and gastronomic 
technique, in the microregion of the south coast of potiguar. The study was conducted 
through an exploratory, descriptive and quantitative analysis. Data collection took place 
through the application of a simple form, turning to visitors from Praia da Pipa. The 
quantitative goal is to analyze the level of concern of tourists to participate in Rotarians, as 
well as the satisfaction with Pipa Beach. The material used for data collection was a 
questionnaire with a scale of [0] to [10], where [0] indicated a minimum grade on one variable 
and [10] a maximum grade on the presented question. Data were collected during the period 
from 01/12/2018 to 01/04/2019. The main focus of the research, which is a source of 
information for the tourist interest, can be consulted about new itineraries in cities such as 
Cangueareta, Pedro Velho, Goianinha, Baía Formosa, Vila do Espirito and other 
municipalities of the south coast of Potiguar. A research sought to identify the tourist of the 
locality studied, conducting research with new experiences and different types of results in 
Praia da Pipa. The qualitative approach was inserted through form applications, which 
alluded to issues such as the quality of municipal services, local infrastructure, degree of 
satisfaction and motivation of tourists to know a region visited. The study sought to promote 
cultural appreciation, tourism management in localities, community participation across 
borders, tourism decentralization, interaction and benefits for the receiving community, and 
awareness of the material and immaterial heritage of the microregion. Studies involving 
consumer behavior in the locality analyzed are still scarce. In this sense, this research also 
comes as a form of information for companies in the region, helping in the search for new 
itineraries and attractions. Supporting the issues that involve market segmentation and 
product development most visitors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KEYWORDS: Motivation. Differentiated itineraries. Pipa beach. Tourist Profile. Microregion. 
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b 1 INTRODUÇÃO 

O turismo provém de uma movimentação de pessoas entre diversas localidades ou 
destinos diferentes, e da estadia desses indivíduos nesses novos lugares. Ele pode ser visto como 
uma série de negócios, empreendimentos, fatores, indivíduos e lugares que em conjunto tentam 
proporcionar ao consumidor uma experiência de viagem (COOPER et al. 2007). 

Essa atividade econômica vem crescendo consideravelmente. Segundo a Organização 
Mundial do Turismo (OMT, 2018) os resultados do setor no ano de 2018 foi o segundo melhor da 
década, atingindo a marca de 1,4 bilhão de chegadas internacionais no mundo todo, um aumento 
de 6% sobre 2017. Atualmente aguarda-se um crescimento de 4% para o ano de 2019. 

Tendo em vista este aumento significativo, novas demandas passaram a surgir no 
mercado do turismo, abrindo oportunidades de investimento para os empresários do setor, que 
veem nas diversas regiões brasileiras novas formas de desenvolver seus negócios e projetos. 
Segundo Picoli (2018), há um crescimento significativo na busca por viagens que proporcionem 
experiências diferentes de um roteiro de turismo tradicional. De acordo com o Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Empresas SEBRAE (2019) “a facilidade de os turistas viajarem, 
assim como as mudanças culturais, ambientais e históricas fizeram crescer a procura por empresas 
de turismo e novas localidades a serem visitadas”. No entanto, esse aumento significativo no setor 
também criou um novo desafio para esse modelo de negócio: oferecer sempre novas opções. 
Segundo o SEBRAE (2019), houve um crescimento no número de empresas voltadas para o 
turismo que começaram a desenvolver roteiros alternativos, com o intuito de oferecer novas 
possibilidades de experiências ao turista. De acordo com o SEBRAE (2019) o turismo naturista, o 
turismo religioso e o ecoturismo, são partes desses nichos inovadores segmentados a esse público. 

Esta pesquisa tem como foco avaliar a visão do turista a respeito desses novos roteiros 
criativos, levando em consideração as diversas possibilidades de turismo oferecidas na 
microrregião. Como o turismo natural, nas piscinas naturais situadas na cidade de Canguaretama, 
o turismo cultural na comunidade indígena do Catú, o turismo histórico no engenho Cunhaú e na 
cidade de Vila Flor, o turismo de sol e praia na cidade de Baía Formosa, dentre outras demais 
opções de atividades turísticas que podem ser exploradas em diversos municípios da microrregião. 

  Um exemplo de produto em potencial é a tribo indígena do Catú dos Eleotérios, que 
além de oferecer um turismo de experiência cultural, apresenta produtos criativos como oficina de 
arco e flecha, trilhas, apresentação de dança cultural e uma extensa paisagem natural exibida em 
um vale de matas. Cidades da microrregião como Pedro Velho, Goianinha, Vila Flor, 
Canguaretama e Baía Formosa nos presenteiam com paisagens naturais, históricas, culturais e com 
uma variedade gastronômica específica de cada local. Acredita-se que o turista que visita à região, 
consolidada no turismo de sol e praia, possui desconhecimento a respeito desses roteiros 
diferenciados. 

Com base na análise do perfil sociodemográfico do turista, espera-se que empresas 
saibam especificamente no que investir, através do conhecimento sobre perfis e gostos dos clientes. 
Além disso, ao incrementar esse novo mercado, com novos produtos e novas alternativas de 
investimento, acredita-se que a economia da região será movimentada, pois através do comércio 
desses novos roteiros, fatores interligados a atividade turística também serão abrangidos. Espera-
se que haja uma valorização cultural, tanto por parte dos visitantes, quanto por parte dos habitantes 
locais. Questões referentes à estrutura física dos locais visitados também serão implicadas, visa-se 
um aperfeiçoamento e um investimento em saneamento e estruturas das cidades, como hotéis, 
pousadas, restaurantes, praças públicas, estradas e centros de saúde. Por fim, se expecta mais mão 
de obra, empregos e consequentemente, mais renda. 
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b Segundo Dornelas (2008), o ato de fazer uso de processos criativos e o 
desenvolvimento de negócios inéditos através do empreendedorismo, são aspectos determinantes 
para a geração de novos empregos, sobretudo esses processos ainda alavancam o crescimento 
sustentável nas regiões.  Ou seja, através do desenvolvimento de novos roteiros, oportunidades de 
emprego poderão surgir, tendo em vista que novos empreendimentos necessitam de mão de obra 
especializada. 

Finalmente, espera-se que esta pesquisa possa auxiliar a microrregião através de um 
conhecimento prévio a respeito do interesse do turista, de modo que influencie no fortalecimento 
do turismo, no desenvolvimento de empregos, na movimentação na renda da região, nos estudos 
acerca do comportamento do consumidor e na orientação de empreendimentos turísticos. Nesse 
sentido, o objetivo geral desta pesquisa é analisar a relação entre o perfil sociodemográfico do 
turista consumidor e a intenção de efetuar roteiros diferenciados na microrregião do litoral Sul 
Potiguar. 
 Para isto se fez necessário uma pesquisa de campo, onde foi realizada a aplicação de 
questionários nos turistas da Praia da Pipa (Tibau do Sul). A abordagem realizada é classificada 
como exploratória e descritiva. A abordagem analítica e a abordagem quantitativa foram utilizadas 
no estudo do perfil e do grau de satisfação do turista. O material utilizado para coleta dos dados foi 
um formulário com escala de [0] a [10], onde [0] indicou total discordância sobre a variável e [10] 
a total concordância com a variável apresentada. Os dados foram coletados durante o período de 
01/12/2019 até 01/04/2019. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR NO TURISMO    

A caracterização do comportamento do consumidor, é dada por Richers (1984) 
pelas atuações emocionais e mentais de um indivíduo durante a compra e a utilização de 
produtos, bens e serviços. Tudo isso em busca de prazer, satisfação e realização de desejos. 
Em contrapartida Swarbrooke e Horner (2002) definem o comportamento do consumidor 
como um estudo a respeito das motivações de compras de produtos pelos consumidores, e o 
critério de tomar decisões. 

Indo de acordo com a linha dos autores supracitados Engel, Blackwell e Miniard 
(1995) citados em Swarbrooke e Horner (2002, p. 27) apresentam a seguinte definição “o 
comportamento do consumidor consiste nas atividades diretamente envolvidas na obtenção, 
consumo e distribuição de produtos e serviços [...]”. 

Ainda para Swarbrooke e Horner (2002) o tema comportamento do consumidor é 
tido como uma “chave mercadológica”, cujo principal objetivo é realizar o desenvolvimento, 
a venda e a promoção de produtos referentes ao turismo.  Para melhorar o desempenho do 
turismo e até mesmo as atividades de marketing, é essencial que se realize uma pesquisa com 
base nos públicos consumidores. Segundo Swarbrooke e Horner (2002), somente por 
intermédio das análises dos padrões de comportamento do turista, poderíamos ter o 
conhecimento necessário para determinar quem será o público alvo na hora de oferecer 
produtos no mercado. De acordo com as palavras de Swarbrooke e Horner (2002 p. 23) 
“conhecer o comportamento do consumidor é decisivo para o êxito da atividade de 
marketing”. 

Para Kotler e Keller (2006) o marketing influencia diretamente no 
comportamento do consumidor, pois o propósito do marketing é proporcionar satisfação às 
necessidades das pessoas. O marketing busca corresponder aos desejos do público, devido a 
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b isso torna-se de fundamental importância tomar conhecimento a respeito do comportamento 
de compra dos clientes. 

Antes de iniciar um estudo mais aprofundado a respeito do comportamento do 
consumidor, é necessário entender que comportamento e marketing estão intrinsecamente 
ligados, para mostrar essa relação se faz necessário perscrutar o papel do comportamento do 
consumidor nos procedimentos de marketing. No turismo, o estudo a respeito do 
comportamento do consumidor pode auxiliar no conhecimento prévio a respeito do lugar que 
o turista deseja viajar, as atividades que pretende fazer, os produtos que irá consumir e até 
mesmo o tempo que planeja permanecer no local visitado. Todas essas nuances se enquadram 
dentro de um comportamento que varia de consumidor para consumidor, e que possui a 
necessidade de ser analisado. Estudos são essenciais, principalmente para desenvolver o que 
para Mattei, Machado e Oliveira (2006, p. 28) é o maior identificador das necessidades 
individuais e organizacionais: o marketing. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste projeto, constituiu-se em pesquisas bibliográficas e pesquisas 
quantitativas. A pesquisa bibliográfica foi utilizada para a construção do referencial teórico e para 
conhecimento prévio a respeito do assunto a ser trabalhado. O referencial da pesquisa foi 
desenvolvido com base nas contribuições de diversos autores que trabalharam assuntos 
relacionados com o objeto de estudo. Em contrapartida, a pesquisa quantitativa foi utilizada no 
levantamento e na análise dos dados, adquiridos através da aplicação de questionários. 

Para Chaer, Diniz e Ribeiro (2011) o questionário é tido como uma técnica que serve para 
coletar as informações da realidade, tanto do empreendimento quanto do mercado que o cerca. 
Através do questionário, é possível obter uma gama de respostas para uma série de perguntas que 
abordam o tema a ser trabalhado. 

Os questionários aplicados na pesquisa, foram formulados abordando vertentes que 
auxiliaram na formação do perfil do turista. Foram traçadas questões sobre grau de satisfação, 
avaliação de qualidade, nível de interesse em participar de roteiros alternativos, preço médio 
disposto a gastar com os roteiros realizados e por fim, questões de caráter pessoal como idade, 
escolaridade, renda individual, localidade dentre outros. 

Posteriormente a formulação dos questionários utilizados na pesquisa, iniciou-se o período 
de aplicação. Onde um grupo de estudantes, de diferentes municípios da região, dirigiu-se à Praia 
da Pipa, o segundo indutor de destinos, com destaque internacional no turismo (Chagas, 2018). 
Durante a aplicação dos questionários, cada integrante do grupo de pesquisa se disponibilizou com 
cerca de 50 formulários que foram aplicados nos principais pontos da cidade. 

Após aplicação do material aos turistas visitantes, iniciou-se o processo de levantamento 
de dados, onde os questionários foram contabilizados e os resultados foram traduzidos em números. 
Faz-se necessário acrescentar, que técnicas de porcentagem e média também foram utilizadas na 
pesquisa, que possuiu uma amostragem probabilística. 

Nesse sentido, através do levantamento de dados, a pesquisa procura corroborar na 
estruturação de informações acerca do público que visita a Praia da Pipa. Assim como analisar, de 
maneira especificada, o perfil do turista. Sobretudo, o foco principal da pesquisa é prover um 
diagnóstico apontando qual o nível de intenção dos turistas da localidade, em conhecer demais 
lugares distribuídos por toda a microrregião do litoral sul, desta forma descentralizando e 
promovendo a sustentabilidade do turismo em toda microrregião. 
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b 4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Grau de intenção em visitar aldeias indígenas  
Através da aplicação dos formulários, foi possível obter dados a respeito das questões 

levantadas. Para que a análise dos dados fosse elaborada, fez-se uso do software Statistical 
Package for Social Science (SPSS). 

Na Tabela 01 é possível notar o nível de intenção dos turistas em visitar comunidades 
indígenas. Nota-se que 18,12% dos entrevistados, possuem um alto grau de intenção de 
conhecer a comunidade supracitada. 15,44% dos entrevistados deram nota 8 ao roteiro, os 
menores valores adotados contabilizaram 2,04% e 1,36%. 

 
Tabela 01 – Visitação a aldeias indígenas 

 
 
 

  
 

 

 

 

 

Fonte: Dados do estudo, 2019. 

4.2 Grau de intenção em visitar remanescentes quilombolas 
 A Tabela 02 faz uma amostra, de modo patente, dos dados das avaliações a respeito da 
variável: nível de intenção do turista da Praia da Pipa em conhecer comunidades quilombolas. 
Os resultados obtidos foram variados, onde a maior porcentagem alcançada foi a de 17,57%, 
representando a nota 8, apresentada no formulário. 14,19% dos entrevistados, alegaram total 
concordância com a possibilidade de roteiro. Em contrapartida, a menor porcentagem 
constatada foi a de 4,47%, representando os valores 0, 4 e 7 do questionário aplicado. 
 

Tabela 02 – Visitação a remanescentes quilombolas 
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Fonte: Dados do estudo, 2019. 

 

4.3 Grau de intenção em visitar outras praias e lagoas (de cidades vizinhas) 
 A variável denotada na Tabela 03, refere-se ao grau de intenção do turista consumidor, de 
visitar praias e lagoas situadas em cidades vizinhas a Praia da Pipa. Por meio desta variável, 
é possível validar se o turista possui interesse de conhecer outros municípios da microrregião, 
não consolidados turisticamente. 
 Foi possível notar, por meio desta variável, que a maior parte dos entrevistados, alegaram 
total concordância com a possibilidade do roteiro. Cerca de 30,20% dos entrevistados, 
declararam a maior nota abordada no questionário.  21,48% dos integrantes da amostra, 
declararam nota 9, seguidos de 18,12% e 11,41% de turistas, que evidenciaram nota 8 e 7, 
respectivamente. 
 

Tabela 03 – Visitação a outras praias e lagoas 

 
Fonte: Dados do estudo, 2019. 

 

4.4 Grau de intenção em visitar roteiros histórico-cultural 

1623 



 

 

                                                                                                             IV SECITEX/XIV CONGIC 

8 

b A Tabela 04 examina a intenção do público turista em visitar e executar roteiros de caráter 
histórico-cultural, situados em outros municípios da microrregião. Este roteiro consistiria na 
visitação de espaços como fortes, ruínas e museus locais. Cerca de 20,95% dos entrevistados, 
concordaram totalmente com a opção de roteiro. Enquanto uma porcentagem de 2,70%, 
discordaram totalmente da proposta apresentada. 

 
Tabela 04 – Visitação de roteiros histórico-culturais 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Dados do estudo, 2019. 

 

4.5 Grau de intenção em visitar roteiros religiosos 
 Na Tabela 05, apresentou-se ao turista a proposta de realizar roteiros religiosos, pelas 
cidades vizinhas ao local visitado. A proposta investiga a ideia de o turista visitar e conhecer 
atrativos religiosos como igrejas, templos, monumentos, histórias referentes a grandes 
acontecimentos religiosos dentre outros. 
 Para esta inquirição, a maior porcentagem obtida foi a de 12,08%, referindo-se a total 
discordância do roteiro apresentado. Seguido por 11,41% e 10,74%, representando 1, 3 e 8, 
das notas denotadas no questionário. 

 
Tabela 05 – Visitação a roteiros religiosos 
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b Fonte: Dados do estudo, 2019. 

4.6 Grau de intenção em realizar trilhas e outras atividades de aventura 
 A Tabela 06 buscou analisar, de forma precisa, qual o nível de interesse do turista da Praia 
da Pipa, em efetuar roteiros de temática naturalista nas cidades que contornam a região. Nesse 
sentido, foi investigada a intenção do turista de realizar trilhas e atividades de aventura, além 
dos itinerários oferecidos na Praia da Pipa. 
 Nesta abordagem, 26,85% dos entrevistados, apresentaram total concordância com o 
roteiro apresentado. Seguidos de 21,48% e 15,44%, nos valores 8 e 9, respectivamente. Em 
contrapartida, 0,67% dos entrevistados alegaram total discordância e nenhuma intenção de 
realizar o roteiro proposto. 
 

Tabela 06 – Realização de trilhas e outras atividades de aventura 

 
Fonte: Dados do estudo, 2019. 

 

4.7 Grau de intenção em realizar roteiros com praias junto aos roteiros anteriores 
 A Tabela 07 analisa o grau de intenção do turista, em realizar roteiros que envolvem 
praias, em conjunto aos roteiros anteriores. Nesta perquirição, o maior parte dos entrevistados 
apresentou total concordância com a variável, contabilizando uma porcentagem de 37,15%. 
Os dois valores altos da variável foram 21,62% e 14,19%, representando as notas 8 e 9, de 
modo respectivo. 
 

Tabela 07 – Roteiros com praias junto a alguns dos outros roteiros anteriores 
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Fonte: Dados do estudo, 2019. 
 

 Através da análise das tabelas apresentadas, foi possível observar um diagnóstico a 
respeito da opinião dos turistas entrevistados na Praia da Pipa. Como exibido na Tabela 01, 
o número de turistas que possuem o interesse de realizar turismo cultural, é superior ao 
número de turistas que não possuem interesse algum nesse tipo de roteiro. Nesse sentido, a 
investigação corrobora de forma significativa na apresentação e na análise da recepção do 
turismo cultural aos turistas. 
 Como apresentado nas tabelas anteriores, as demais questões abordadas no questionário 
aplicado denotam a aceitação ou a rejeição dos turistas, com relação aos diferentes segmentos 
apresentados. Pode-se observar, através desta inquirição, resultados positivos referentes a 
aceitação de segmentos como turismo cultural, turismo de aventura, turismo de sol e mar, 
turismo histórico-cultural e turismo unificado, onde dois ou mais roteiros analisados, podem 
ser incorporados como um só. Todos voltados a microrregião sul do litoral Potiguar. 
Seguindo na linha de avaliação dos resultados obtidos com a pesquisa apresentada, outro 
fator de notável importância, se refere ao grau de rejeição a segmentos distintos apresentados 
na arguição. Examinando a Tabela 05, é possível constatar que a porcentagem de 
entrevistados que não possuem interesse em efetuar turismo religioso, é consideravelmente 
superior à quantidade de turistas que possuem interesse de realizar o roteiro. Nessa 
perspectiva, o estudo desempenhado vem como forma de constatar qual segmento faz-se mais 
atrativo ao turista, assim como qual segmento se torna menos atrativo, na percepção do 
mesmo. 
 Pode-se considerar, que um fator limitante na elaboração da pesquisa, tratou-se da 
dificuldade dos entrevistados em responder todas as questões propostas. Alguns itens de 
importância, acabavam esquecidos, ou respondidos de forma incorreta. Deste modo, algumas 
questões acabaram sendo removidas, ou totalmente invalidadas, pela ausência de respostas 
de grande influência na avaliação. Acredita-se que uma das motivações para o impasse 
apresentado, refere-se a extensão do questionário útil, devido a sua vasta gama de perguntas, 
que caracterizou a avaliação da localidade visitada, o grau de interesse em realizar novos 
roteiros e o perfil do entrevistado. 
 Não obstante, o estudo apresentou resultados significantes para reflexões acerca da 
aceitação do turista a itinerários e roteiros oferecidos nos dez municípios da microrregião do 
litoral sul potiguar. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Diante das observações, pesquisas e entrevistas realizadas, foi possível constatar que os 
atrativos turísticos da microrregião, apresentados aos turistas da Praia da Pipa, obtiveram 
resultados positivos. De início, este estudo buscou investigar e analisar o grau de interesse 
do turista em conhecer novas localidades e ampliar a visão do turismo, permitindo-se 
experimentar novas experiências e, de modo igualitário, contribuir para a descentralização 
do turismo na microrregião. Sob o embasamento dos resultados obtidos por meio desta 
investigação, acredita-se que os dados adquiridos possam contribuir na organização de 
informações sobre o comportamento do turista que visita a Praia da Pipa. Nesse sentido, 
espera-se que este projeto de pesquisa auxilie na estruturação de informações para a gestão 
do turismo na microrregião, ajudando empreendimentos, oferecendo experiências 
diferenciadas e inovadoras para o turista visitante e fortalecendo a valorização étnico, 
histórico e cultural do RN. 
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ANÁLISE DO PERFIL E SATISFAÇÃO DOS TURISTAS NO DISTRITO DE 

PIPA/RN 

1 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Sociais Aplicada. 

 

RESUMO 

O turismo tem sido uma das grandes alternativas de desenvolvimento social, econômico, 

cultural, entre outros. Com isso, gera empregos e alavanca a renda de muitas regiões. Sabe-se 

que o Brasil possui uma das maiores diversidade de praias e belezas naturais para se explorar, 

com várias oportunidades turísticas. Por isso, o presente estudo tem como função  apresentar 

de maneira significativa  o grau de satisfação dos turistas que visita a praia Pipa/RN. Onde o 

objetivo principal é analisar de forma quantitativa e qualitativa, uma amostra de pessoas que 

frequentaram o lugar em períodos rotineiros e em outros momentos com eventos. Para isso, 

pretende-se com essa iniciativa identificar se os turistas encontram-se satisfeitos com a escolha 

de destino e se não for o caso, verificar o que se encontra em falta, para assim aprimorar a 

elevação da demanda turística em procura pela localidade. A escolha pelo ambiente é salientar 

sua importância como valor sociocultural e de maior frequência da procura dos turistas, a praia 

pode ser um dos principais motivos de preferência dos viajantes, mas existem outros aspectos 

que podem enfim fazer com que este não deseje mais retornar para lá, como a limpeza tanto das 

praias quanto do lugar de hospedagem, os serviços prestados, a segurança, custo-benefício, 

entre tantas outras coisas. Todavia foram aplicados questionários os quais tinham por propósito 

avaliar com os próprios turistas esse grau de contentamento com a cidade, além de buscar saber 

se as agências, blogs e redes sociais também têm cumprido em levar a divulgação aos turistas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Turismo; Perfil; Motivação; Satisfação. 

 

ABSTRACT 

Tourism has been one of the great alternatives for social, economic, cultural development, 

among others. This creates jobs and boosts the income of many regions. It is known that Brazil 

has one of the largest diversity of beaches and natural beauty to explore, with many tourist 

opportunities. Therefore, the present study aims to significantly present the degree of 

satisfaction of tourists who visit Pipa/RN beach. Where the main objective is to analyze 

quantitatively and qualitatively, a sample of people who attended the place in routine periods 

and at other times with events. To this end, it is intended with this initiative to identify if tourists 

are satisfied with the choice of destination and if not, check what is missing, in order to improve 

the increase in tourist demand in search of the locality. The choice for the environment is to 

emphasize its importance as a socio-cultural value and more frequent demand of tourists, the 

beach may be one of the main reasons of preference for travelers, but there are other aspects 

that may make it no longer want to return there , such as the cleanliness of both the beaches and 

the place of lodging, the services provided, safety, value for money, among many other things. 

However, questionnaires were applied which aimed to evaluate with tourists themselves this 
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degree of contentment with the city, as well as to find out if the agencies, blogs and social 

networks have also fulfilled in bringing disclosure to tourists. 

 

KEYWORDS: Tourism; Profile; Motivation; Satisfaction 

 

1 INTRODUÇÃO 

O turismo é um setor que movimenta o fluxo econômico do país. É também uma das 

atividades que aglomeram diversos valores sociais. Tendo em foco a representação da 

demanda turística evidente na cidade de Pipa/RN do município de Tibau do Sul/RN, foi 

elaborado este estudo, com o intuito de definir a qualificação dos serviços prestados e o grau 

de satisfação ligados ao turista, além de traçar o perfil do turista visitante nessa localidade. 

A demanda turística em si já pode servir para sustentar a economia de um local. Por isso 

está pesquisa também vai focar nos valores históricos culturais da cidade de Pipa e buscar saber 

se esses preceitos têm sido valorizados. Pois é evidente que a história, atrações de 

entretenimento e festividades tradicionais, de maneira direta, são motivos expressivos para 

movimentar a demanda turística, tendo em mente que são diversos os motivos que levam um 

visitante a se deslocar para outros locais, por isso o presente estudo vai buscar a fundo 

compreender quais são estes motivos. 

Os roteiros turísticos também ganham forma na presença de qualquer cidade. Por serem 

responsáveis por comercializar e serem fatores motivacionais para se deslocar. Conhecer novos 

horizontes é sem dúvida um dos motivos mais importantes, principalmente quando estes 

acarretam consigo as belezas naturais, como as existentes na cidade de Pipa 

O presente projeto de pesquisa tem por finalidade analisar o perfil e a satisfação dos 

turistas que visitam  a praia de Pipa/RN, no período de 13/03/2019 a 31/07/2019. A proposta 

deste trabalho irá partir da necessidade de  identificar em termos quantitativos e qualitativos, as 

diferenças de perfis das pessoas que visitam Pipa, levando em consideração os serviços 

prestados, às rotas turísticas, a higiene local, o estímulo movimenta nacional em períodos de 

festa e momentos rotineiros, entre outros. Este estudo foi idealizado com o intuito de expressar 

com dados presentes a proposta de avaliar as peculiaridades ofertadas na localidade. 

O objetivo geral será idealizar fatores determinantes, que se façam necessários no 

movimento turístico da cidade de Pipa/RN. É notória a existência de competições evidentes 

pelo turística, quanto a escolha de seus respectivos destinos. Para tanto é fundamental 
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estabelecer o estudo e a análise das diversas rotas dos visitantes, pois isso influenciará na 

produção de um setor turístico com mais desenvoltura e eficiência quanto a sua amplificação. 

Os objetivos específicos presentes na pesquisa serão: A) Levantar dados por meio de 

aplicações de questionários. B) Identificar o tipo de público característico da cidade. C) 

Caracterizar os diversos aspectos que irão pontuar se os visitantes da cidade estão satisfeitos 

quanto aos serviços ofertados e os pontos positivos e negativos do local. 

A partir da coleta de dados finalizada, pretende-se adquirir contributos significativos e 

assim subsidiar se há de fato a necessidade de melhorias no setor turístico, dependente da visão 

que o turista irá fornecer. Além disso, contribuir para o melhor fluxo na demanda de visitantes 

da cidade de Pipa/RN. Em decorrência da exigência do turista quanto a lei da oferta e da 

procura, tem se tornado cada vez mais essencial o aperfeiçoamento para assim atender melhor 

ao visitante. Nesse âmbito fica em evidência a seguinte questão: “Qual tem sido a preocupação 

do município de Tibau do Sul-RN juntamente com o distrito de Pipa para desenvolver métodos 

para desenvolver a melhoria na qualidade e o aprimoramento da corrente turística existente na 

região e será que seria possível elaborar estratégias que influenciassem na produtividade desse 

setor.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
Estudar turismo é saber lidar com pessoas, entender os diversos e também diferentes 

meios sociais, suas divergências, influências, entre outros fatores. Pois é evidente que o 

crescimento da demanda turista não é só nacionalmente, mas também internacionalmente, além 

do mais vale ressaltar que este setor mobiliza os impactos econômicos, socioculturais e também 

ambientais. Todavia é notória a falta de importância de certos ambientes que se enquadram na 

rota turística, é com esse foco que se pretende avaliar se é significante esta valorização com na 

cidade de Pipa/RN. 

Os escritores Lage e Milone (2000, p.117) definem que "o turismo na sociedade 

moderna, pode ser considerado um conjunto de atividades econômicas diversas que englobam 

os transportes, os meios de hospedagem, os agenciamentos de viagens e as práticas de lazer, 

além de outras tantas ações mercadológicas que produzem riquezas e geram empregos para 

muitas regiões e países". 
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Por tanto é notória a ligação forte da clientela com o que o espaço turístico tende a 

ofertar. Quanto mais agradável e satisfatório for o local, maiores as chances do turista retornar 

a este espaço. Por isso é necessário e estratégico saber o que as demais rotas turísticas fornecem, 

pois isso vai ser um diferencial quanto a alavancar a totalidade turística e o fluxo econômico. 

 

2.1 QUALIDADE E SATISFAÇÃO NOS SERVIÇOS TURÍSTICOS 

A qualidade do serviço é hoje uma das principais formas de uma empresa se diferenciar 

dos seus concorrentes” (Cota, 2006,p.61). Embora seja normalmente bem aceite que a qualidade 

do serviço é fundamental para o sucesso de qualquer empresa de serviços, não existe nenhuma 

definição da qualidade do serviço unanimemente aceite (Lewis e Michell, 1990).  

        Na maioria das vezes a qualidade dos serviços é bastante confundida com a 

satisfação do cliente. De acordo com Bateson e Hoffman (2003), a qualidade dos serviços, 

“decorre da avaliação geral, de longo prazo, de um desempenho”, quanto a uma empresa. No 

que se refere à satisfação dos clientes, os autores identificam como “ uma medida de curto 

prazo, específica da transacção”. 

        Quando as expectativas do cliente são supridas, gera uma grande satisfação, caso 

contrário o cliente fica insatisfeito. Mas na maioria das vezes  a expectativa não é igual em 

todos consumidores. A boa interacção entre os envolvidos no processo de prestação de um 

serviço (clientes, funcionários e proprietários) é importante porque um bom relacionamento 

entre todos pode ser muito vantajoso para o serviço se todos estiverem satisfeitos. Assim, “a 

qualidade percebida pelo consumidor é o resultado da avaliação realizada aos serviços prestados 

pela empresa” (Cota, 2006,p.63). 

       Após uma exaustiva revisão na literatura existente, Giese e Cote (2000) não 

encontraram uma definição unânime da satisfação entre os pesquisadores.  

Algumas definições inconsistentes incluem: 1) debate sobre o qual analisam se a 

satisfação é um processo ou um resultado; 2) desacordo se a satisfação é uma resposta cognitiva 

ou afectiva; 3) discrepância sobre o uso de termos designados para o conceito: ‘satisfação dos 

consumidores’, ‘satisfação dos clientes’ ou simplesmente ‘satisfação’.  

Eles conseguiram identificar três componentes partilhados pelas definições nas 

publicações literárias: 1) a satisfação do consumidor é algum tipo de resposta, emocional, 
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cognitivo e/ou julgamento conotativo; 2) a resposta é baseada numa avaliação de focos 

específicos (expectativas, produto, experiência de consumo, etc.); 3) as respostas ocorrem num 

período de tempo específico (antes da compra, depois da compra, depois do consumo, depois 

da experiência alargada, etc.).       

          A Organização Mundial do Turismo (OMT:1985)  definiu a satisfação do cliente 

como um conceito psicológico que envolve o sentimento de bem-estar que resulta da obtenção 

do que alguém deseja e espera de um produto ou serviço atraente. 

    Contudo, podemos notar que  satisfação do serviço é definida como uma avaliação 

subjectiva enquanto que a qualidade de serviço é vista como um objectivo de julgamento. 

Podemos observar outra grande diferença entre a qualidade e a satisfação do serviço, pois a 

qualidade do serviço é responsável pelo conhecimento do consumidor, já a satisfação do serviço 

inclui aspectos experimentais do serviço na perspectiva do consumidor. Desde de muito tempo 

alguns pesquisadores têm tentado desvendar as ligações entre a qualidade de serviços e a 

satisfação. 

 

2.2 COMPORTAMENTO DO TURISTA  

O turismo é de fato uma das mais antigas atividades humanas. Para tanto é evidente que 

não existiria turismo sem o turista e é por isso que as atitudes deles influenciam positivamente 

ou negativamente as comunidades do local.  

De acordo com Lima e Elias (2006,P. 12)  afirmam que "ser turista é romper um 

horizonte de alteridade e libertar-se parcialmente ou completamente, das usuais regras impostas 

pela sociedade." 

Portanto ser turista é sair para uma rotina inversa a de seu cotidiano, sobretudo são 

importantes os sentimentos adquiridos por ele durante a viagem, pois são eles quem definem o 

fluxo turístico do local, possivelmente indicando ou até retornando.  

Segundo o autor Banducci Júnior (2006,p. 204) relata que "O indivíduo durante uma 

viagem consegue se livrar de certas amarras que o cotidiano lhe impõe". 

Por conseguinte é importante lembrar que maioria das pessoas possuem uma vida 

corrida devido ao comprometimento com trabalho, família, escola, e por isso sair dessa rotina 
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para viver um momento diferente dos outros faz com que o viajante já leve consigo o desejo de 

viver um momento único para assim fugir da realidade habitual.  

Para entender melhor, o autor Fonseca Filho (2007,p.16) lembra que "os erros de 

comportamento são ocasionados pela falta de conhecimentos prévios sobre as características do 

local e da população visitados, sendo esta muitas vezes vista pelo turista como menos 

empregados". 

Entende-se, no entanto, que o conhecimento é também uma base com grande relevância 

para o turista na procura por um destino, pois assim ele saberá o que o lugar irá proporcioná-lo.  

O comportamento do turista também interfere no seu próprio ponto daquilo que lhe é 

oferecido, além de mais a motivação é um âmbito crucial na hora de viajar, pois sempre há um 

interesse principal, seja lazer, estar sozinho ou acompanhado, se aventurar, aliás quanto mais 

adaptável o lugar é para o desejo esperado pelo turista, maiores são as chances de escolha, por 

isso se adequar com aquilo que de fato está sendo proposto é sim um ponto motivacional. 

 

2.3 PERFIL E MOTIVAÇÃO DO TURISTA EM VIAJAR, NA PERSPECTIVA DO 

TURISMO SOL E MAR 

2.3.1 O turismo de Sol e Praia como motivado no ato de viajar 

Quando desejamos algo em nossa vida, geralmente parte de uma motivação, a qual 

deriva-se de uma necessidade, independentemente se ela seja emocional, física ou material, mas 

a certeza disso é que mediante a essa instancia, continuamente buscamos meios de supri-la. 

Com isso, pode-se afirmar, levando como exemplo, uma pessoa que trabalha em uma carga 

horaria elevada, o cansaço físico e mental desse ser humano se transforma em elementos chave, 

na qual a motiva a ir em busca de umas férias, que passa a ser bastante almejada. 

Hoje em dia, o turismo de sol e praia, tem sido um dos maiores motivadores no ato de 

viajar e isso é partido pelo fato de pessoas estarem buscando temperaturas mais altas, sobra e 

água fresca. Em uma pesquisa publicada no ano de 2016 no site do Ministério de Turismo, 

revela que cerca de 49% da população brasileiras que pretendem viajar pelo país, dirigem-se ao 

nordeste brasileiro (FIDELIS, 2016), pois essa região aparenta ser verão o ano todo, o que 

fortalece exacerbadamente o turismo de sol e praia na região. 
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Com auxílio dos discursos relatados, o ato de viajar deriva-se de vários fatores, seja a 

trabalho ou a lazer, mas sempre é motivado por algo que é geralmente essencial para o bom 

desenrolar de nossa vida, seja profissional ou satisfação profissional. Por conseguinte, a 

qualidade, os tipos de serviços e a infraestrutura presentes nas praias, incluindo aí o tipo de 

hospedagem disponível, pode ser um dos principais indicadores na hora de decidir um destino. 

2.3.2 O perfil do turista de sol e praia 

O alto crescimento do turismo no brasil é um dos grandes geradores da variação de 

indivíduos em busca de um mesmo produto, por exemplo, o turismo de sol e praia é umas das 

grandes atratividades de um público bastante diversificado e amplo. Mediante a isso, o que se 

pode perceber é que o turista de sol e praia, são muitas vezes motivados pelo desejo de 

descansar, práticas esportivas, entretenimento, busca de novas experiência e interações do as 

comunidades receptoras. Com isso, é notório perceber que, com a grande quantidade de perfis 

turístico em um lugar de bastante atratividades que são os litorais, há uma dificuldade em 

estipular um padrão de público. 

O Brasil não tem nenhum estudo que aponte o perfil do turista de sol e mar, mas pode 

ser apontada algumas característica físicas que podem indicar o tipo de público. Outrossim, 

jovens e esportistas são fascinados por, praias de ondas mar aberto, enquanto isso as famílias 

ou casais buscam praias com enseadas e baias, ao mesmo modo que lagoas e rios são atraídos 

por diferentes turistas. (MINISTÉRIO DO TURISMO, 2010) 

Para tanto, a Confederação Nacional do Turismo (CNTur), juntamente com o Sebrae, 

fizeram um levantamento dos possíveis perfis e motivação que levam os turistas a fazerem uso 

desse segmento de sol e mar (SEBRAE; CNTUR, 2019): 

Buscam descanso; 

São atraídos por práticas esportivas do local; 

Buscam pontos com infraestrutura que ofereça diversão e novas experiências; 

Buscam vivências e interação com as comunidades locais; 

Jovens entre 16 e 22 anos das mais diversas classes sociais possuem as 

características do turismo de sol e praia; 

Na classe C predominam homes e mulheres entre 25 e 45 anos. 

 

Mediante a esses dados, nota-se que são vastos os motivos que levam os excursionistas 

a irem atrás dessa segmentação, além de que a dificuldade de se traçar um perfil fixo desses 
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viajantes é quase improvável, por isso pode-se dizer que uma visão geral desse público, em 

relação a motivos e perfis, seja mais contundente a esse cenário bastante diversificado. 

 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada foi de caráter qualitativo e qualitativo, pois visa estudar e 

compreender as relações complexas ao invés de explicá-las (GÜNTHER, 2006). Segundo 

Geertz (1989), a pesquisa qualitativa é um processo ativo, sistemático e rigoroso de indagação 

dirigida, no qual se tomam decisões sobre o que é pesquisado quando se está no campo de 

estudo. Pois foi feita uma análise das ideias já existentes e conhecidas, sobre o perfil do turista 

que visita Pipa. 

Para o podemos desenvolver a pesquisa  de campo foi de suma importância identificar 

e estabelecer as etapas do processo de pesquisa, para que a partir daí fosse realizado o 

monitoramento e o planejamento do objeto estudado. Uma vez que essas etapas foram 

responsáveis por todo o processo da pesquisa, não somente se restringindo a aplicação dos 

questionários. A estrutura metodológica foi composta por quatro etapas. 

 

ETAPA I: Para a realização do trabalho, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, em que foram 

consultados livros, artigos científicos e outras fontes de informações.  

ETAPA II: Foram realizadas algumas reuniões periódicas de avaliação e preparação dos 

integrantes da pesquisa, para as demais etapas da execução. 

ETAPA III: O instrumento de coleta de dados foi um roteiro de entrevistas elaborado por todos 

os alunos do grupo atuante na pesquisa e pela equipe do projeto. Esses questionários foram 

analisados pelo orientador do projeto, o professor Marcio Marreiro, com datas e horários 

marcados com antecedência para esse acontecimento, preocupando-se com a dinâmica desse 

roteiro, para que os entrevistados sintam-se confortáveis e sejam sinceros ao responder o 

questionário para pesquisa. 

 Esse roteiro de entrevista foi aplicado ao público alvo, que foram os turistas de 

diferentes lugares do país e de outros países  que visitam Pipa. Após a coleta dos dados, estes 

foram tabulados e analisados com o auxílio do programa word e google formulários. 

1636 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 Durante a execução do projeto, foram realizadas reuniões periódicas de avaliação e 

preparação dos integrantes da pesquisa, para as demais etapas da execução. Após a análise dos 

resultados, foram elaborados o relatório e o artigo científico para divulgação dos resultados. 

ETAPA IV: Foram elaborados o relatório e o artigo científico para divulgação dos resultados. 

 

4     RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O presente questionário foi aplicado em períodos próximos, com a função de 

potencializar a obtenção dos resultados. Todavia foram retirados apenas 4 das perguntas em um 

todo, as quais foram essenciais para responder o resultado desejado da pesquisa.  

4.1 Questionário  

Segue, abaixo uma série de gráficos, pertencente ao questionário com os requisitos mais 

importante: 

 
                                                         Gráfico 1 

 

GRÁFICO 1: Pode-se visualizar, no gráfico acima, a avaliação do grau de satisfação 

geral com a experiência de visitar a Praia da Pipa, através de uma única pergunta, respondida 

numa escala que varia de 1 a 36 pontos. A questão apresentou um bom resultado, podendo-se 

considerar que no geral os turistas ficaram satisfeitos com a experiência de visitar a Praia da 

Pipa. 

 

Gráfico 2 
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GRÁFICO 2: Do total dos entrevistados (19%), consideram a Praia de Pipa um lugar 

com uma boa segurança. O que significa que grande parte dos turistas estão satisfeitos com a 

segurança da Praia da Pipa. 

 
                                      Gráfico 3 

GRÁFICO 3: O binómio Sol e Praia constitui o principal produto turístico da Praia da 

Pipa, na medida em que 48,7% dos turistas gostaram das praias da Pipa. 

 

 

                                             Gráfico 4 

GRÁFICO 4: Dos turistas entrevistados 22,4%, estão satisfeitos com o custo benefício 

da viagem, enquanto 1,3% considero o custo benefício um pouco alto. 

 

5   ANÁLISE DO RESULTADOS OBTIDOS 

Dentro dessa perspectiva, se faz relevante ressaltar detalhes como a de que maioria dos 

turistas são de estados próximos, os mais frequentes seriam: Pernambuco/PE, Bahia/BA, 

Ceará/CE, entre outros. Além do mais o questionário foi respondido em suma parte por 

mulheres e a grande parte dos entrevistados tinha de 25 a 30 anos, com renda acima de um 

salário mínimo.  

Decorrente da apuração alcançada é notório que a maioria dos turistas encontram-se 

satisfeitos com a praia e sua qualidade,  a atmosfera relaxante o que estimula na escolha do 

lugar, a satisfação com o que o destino os oferece e seu custo-benefício que cabe no bolso. 
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Porém existe um fator que foi muito afirmado pelos turistas, que seria a falta de segurança do 

lugar.  

Sabe-se que ao sair de casa para procurar um lugar e encontrar lá um momento de lazer 

e tranquilidade não se espera ser furtado ou passar por momentos desagradáveis de violência, 

isso implica de forma extrema na escolha da demanda turística. Por conseguinte a opção de 

fortalecer a segurança do ambiente seja com o aumento da força policial militar ou federal e 

adicionar câmeras de vigilância tanto nos hotéis e pousadas como na cidade, assim passando 

uma visão melhor e de confiança para o turista, alavancando assim a melhoria quanto a imagem 

passada aos visitantes.  

 

6    CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este estudo teve a principal finalidade de examinar de forma mais direta a satisfação e 

o perfil do turista no distrito de Pipa/RN. Levando em consideração a importância desse local 

para o fluxo econômico, social e cultural da região.  

Algumas cautelas são necessárias para manter a demanda turística e favorecer a 

rotatividade financeira de certos locais, tendo em vista que o aumento turístico do distrito é 

também espalhado com as demais regiões vizinhas, visa-se a importância de se preocupar com 

o bem estar do visitante.  

No caso do distrito de Pipa/RN que é um lugar de grande abrangência turística, faz-se 

necessário então avaliar melhor o quesito segurança, dando aos turistas um motivo a mais de 

seleção de escolha do destino. 
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Sebos, literatura e memória: roteiro de visitação no centro histórico de 

Natal 

      

RESUMO 

Este trabalho integra uma pesquisa iniciada em maio e com conclusão prevista para novembro 

de 2019, cujo objetivo é desenvolver um roteiro de visitação aos sebos, espaços de 

valorização da memória e da cultura, assim como outros espaços culturais do centro histórico 

da cidade do Natal/RN, de modo a unir-se a outras iniciativas que vêm sendo desenvolvidas 

para revitalização dessa área. Como referencial teórico, a pesquisa envolve temáticas como 

memória, identidade, turismo cultural, vida literária no RN e manifestações da literatura 

potiguar. Para o alcance do objetivo proposto, o trabalho se organiza metodologicamente nas 

seguintes etapas: aprofundamento dos conhecimentos relacionados à fundamentação teórica 

da pesquisa, preparação de materiais e documentos necessários à pesquisa, realização de 

pesquisa de campo, organização de proposta de visitação aos espaços elencados e elaboração 

de documento final. Sendo assim, o trabalho proposto busca apresentar-se como mais uma 

ferramenta de valorização e atração de fluxo de pessoas e negócios ao centro histórico da 

cidade, posto que se propõe a criar um novo circuito turístico. Ademais, o espaço de estudo e 

desenvolvimento das atividades envolve a área onde se encontra o Campus Natal-Cidade Alta, 

o qual atua com foco nos eixos da cultura e da hospitalidade, trabalhando a perspectiva de um 

novo olhar sob a produção cultural, os eventos e as atividades de guiamento turístico na 

cidade do Natal.  

Palavras-chave: Centro histórico. Turismo cultural. Sebos. Literatura do RN. 

 

ABSTRACT 

This is a part of a research that began in May and is expected to be completed in November 

2019, with the objective of developing a visitation guide to the tallow, spaces for valuing 

memory and culture, as well as other cultural spaces in the historic center of the city of 

Natal. RN, in order to join other initiatives that are being developed to revitalize this area. 

As a theoretical framework, the research involves themes such as memory, identity, cultural 

tourism, literary life in RN and manifestations of potiguar literature. To achieve the 

proposed objective, the work is methodologically organized in the following stages: 

deepening of knowledge related to the theoretical basis of research, preparation of materials 

and documents necessary for research, field research, organization of visitation proposal to 

the listed spaces and preparation of final document. Thus, the proposed work seeks to 

present itself as another tool of appreciation and attraction of flow of people and business to 

the historic city center, since it proposes to create a new touristic circuit. In addition, the 
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space for study and development of activities involves the area where the Natal-Cidade Alta 

Campus is located, which focuses on the axes of culture and hospitality, working from the 

perspective of a new look under cultural production, events. and tourist guidance activities 

in the city of Natal. 

Keywords: Historic Center. Cultural tourism. Sebos. RN literature. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O centro histórico de Natal tem potencialidades culturais muitas vezes pouco 

conhecidas pela sua população e visitantes. Uma das formas de atrair esses públicos é recriar 

caminhos e oportunizar um novo olhar a esses locais, como possibilidade para resgatar a 

história coletiva das comunidades, gerar um produto turístico e apresentar a diversidade da 

cultura potiguar. Roteiros históricos e temáticos são ferramentas que causam aproximação da 

sociedade com a cultura. Na perspectiva da criação de roteiros, a ideia do projeto é valorizar 

sebos, espaços de valorização da memória e da cultura do centro histórico de Natal.  Assim, 

propõe criar um catálogo de informações sobre os sebos culturais, com um novo roteiro de 

visitação ao centro histórico da cidade a partir da valorização de espaços pouco vislumbrados 

pela comunidade local e turistas, como os sebos, mas também antiquários, cafés, bares etc. 

 O projeto surge como mais uma alternativa para ações que estão sendo desenvolvidas 

em Natal. Seu centro histórico é espaço de grande relevância histórica, comercial e cultural. 

Sobre a temática, há estudos e projetos que focam nesse espaço geográfico, mas ainda são 

identificadas lacunas a serem preenchidas em relação ao conhecimento e valorização do 

patrimônio cultural da área.  A proposta deste projeto gira em torno dessa inquietação.  

Sendo assim, este projeto busca apresentar-se como mais uma ferramenta de 

valorização e atração de fluxo de pessoas e negócios ao centro histórico, posto que se propõe 

a criar um novo circuito turístico. Ademais, o espaço de estudo e desenvolvimento das 

atividades do projeto envolve a área do Campus Natal-Cidade Alta, que atua com foco nos 

eixos da cultura e da hospitalidade, trabalhando a perspectiva de um novo olhar sob a 

produção cultural, os eventos e as atividades de guiamento turístico para Natal. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O turismo cresce em todo o mundo, mostrando-se rentável não somente em termos 

econômicos, mas trazendo novas percepções dos espaços, valorizando equipamentos e 

manifestações esquecidas. À medida que transforma a relação do homem-patrimônio cultural 

e muda a paisagem (YÁZIGI et al, 1996), contribui para a conservação, valorização e resgate 

da cultura local. Em localidades onde a cultura não é o principal fator motivador da viagem, o 

turismo pode funcionar como uma ferramenta para impulsionar o resgate da cultura, sendo 

capaz de atrair fluxos turísticos e prolongando a permanência destes turistas. Aspectos 

culturais são capazes de gerar diversos atrativos em destinos que investem em outros 

segmentos, como o de “sol e mar”, a exemplo de Natal.  

Natal é rica em sebos, e a maioria deles encontra-se no seu centro histórico. Muitos 

têm uma contribuição expressiva para a circulação de obras de autores potiguares ao longo do 

século XX. Segundo Delgado (1999), os sebos possibilitam o encontro de edições esgotadas, 

livros raros e coleções valiosas. Sebos acervos variados possibilitam a preservação do 

passado, visto que, a memória inacessível se torna acessível e o resgate e o desenvolvimento 

da literatura local é facilitado. Estes espaços são um potencial a ser trabalhado nos roteiros. 

 

3 METODOLOGIA 

O projeto está organizado metodologicamente em algumas etapas. A primeira delas 

envolve as pesquisas bibliográficas em livros e artigos referentes a sebos, literatura, turismo 

cultural, circuitos turísticos culturais e cultura norte-rio-grandense a fim de aprofundar 

conhecimentos relacionados a fundamentação teórica da pesquisa.  

No segundo momento, irá catalogar informações dos sebos e espaços culturais do 

centro histórico de Natal, a partir da criação de formulário e listagem de equipamentos a 

serem visitados e elaboração de uma carta de apresentação. Serão realizadas visitas de campo 

com para realizar registros fotográficos, contato com gestores para identificar quais têm 

interesse em participar do circuito e analisar equipamentos que podem agregar nesse estudo. 
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Os sebos visitados serão os que funcionam de forma permanente na cidade e que apresentam 

livros relacionados à literatura potiguar, assim, tendo um roteiro de visitação a lugares que 

valorizam os escritores potiguares.  

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A pesquisa iniciou em maio com conclusão prevista em novembro, desta forma, segue 

em processo em relação ao estudo proposto, em que, apresenta como resultados esperados a 

criação de um catálogo de informações sobre os sebos culturais que funcionam de forma 

permanente na cidade e que possuam obras de autores potiguares, em razão de ser uma forma 

de valorizar a literatura potiguar. Além da criação de roteiro de visitação ao centro histórico 

da cidade e divulgação desses espaços e equipamentos visitados através de mídia espontânea 

(entrevista, reportagem, nota ou notícia) no intuito de expandir os espaços ainda pouco 

vislumbrados pela comunidade local e turista desta localidade. Ademais, a submissão deste 

projeto em eventos de pesquisa científica do IFRN ou de outras instituições, com o objetivo 

de compartilhar um assunto pouco abordado, porém, significante para expansão do turismo 

cultural na capital Natal. Contudo, a produção e submissão de artigo em periódico 

especializado com foco na divulgação das concepções, metodologias e resultados alcançados 

a partir da pesquisa desenvolvida. 

  5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 O turismo cultural é um meio onde as comunidades locais e turistas têm a 

oportunidade de conhecer a cultura dos lugares que visitam. Os passeios culturais mostram os 

valores de cada cidade através de seu patrimônio cultural material e imaterial. Quando se trata 

de memória e preservação da cultura, é possível pensar nos sebos, que oportunizam que a 

sociedade tenha contato com sua cultura através de livros, que por sua vez, é com preço 

acessível, desta forma, alcançando todas as classes. Um produto trabalhado nessa perspectiva 

em um destino como Natal, que tem o turismo voltado de forma destacada, apresenta-se como 
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um atrativo diferenciado e agregador, unindo-se às outras ações que vêm sendo realizadas no 

centro histórico da cidade.  

 O projeto ainda está em andamento, mas vale ressaltar sua relevância na perspectiva 

de desenvolver a literatura e memória potiguar através dos sebos do centro histórico de Natal. 

Ao seu término, espera-se que seja uma contribuição efetiva ao desenvolvimento do turismo 

cultural na cidade do Natal, sendo um novo produto turístico relacionado à cultura potiguar, 

valorizando espaços e equipamentos culturais do centro da cidade.  
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EDUCAÇÃO, PRISÃO E CIDADANIA: EXPERIÊNCIAS ACERCA DA       
IMPLEMENTAÇÃO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA A PESSOAS PRIVADAS        
DE LIBERDADE NO IFRN 

 
 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Este artigo é um relato de experiência acerca do acesso de alunos privados de liberdade               
no IFRN. O objetivo deste trabalho é relatar o processo de inclusão desse público no               
ensino superior da EaD do IFRN. O ingresso de alunos privados de liberdade se deu por                
meio do processo seletivo regular realizado no ano de 2017, que aprovou nove alunos              
privados de liberdade custodiados na Penitenciária Federal de Mossoró e no Complexo            
Penal Estadual Agrícola Dr. Mário Negócio, também na cidade de Mossoró. Como            
metodologia, abordamos os aspectos qualitativos da oferta, bem como entrevistamos          
educadores, gestores e alunos sobre a compreensão que possuem acerca da inclusão de             
pessoas privadas de liberdade na educação superior do IFRN. Como resultado,           
observamos desafios institucionais a serem traçados pela gestão acadêmica, pelas          
equipes pedagógicas e sobretudo pela direção dos espaços prisionais. Apesar disso, a            
experiência já apresenta resultados positivos, que vão desde o elevado rendimento dos            
alunos, a capacidade de adaptação do IFRN às demandas que surgem e a inclusão da               
educação prisional como campo de atuação e responsabilidade social. 

Palavras-chave: Educação prisional; Educação a distância; Prisão; Sistema Prisional;         
Inclusão. 

ABSTRACT 

This article is an experience report about the access of students deprived of liberty in               
the IFRN. The objective of this paper is to report the process of inclusion of this public                 
in the higher education of IFRN. The entry of students deprived of liberty took place               
through the regular selection process held in 2017, which approved nine students            
deprived of liberty in custody in the Federal Penitentiary of Mossoró and the Complexy              
State Agricultural Dr. Mário Negócio, also in the city of Mossoró. As a methodology,              
we approach the qualitative aspects of the offer, as well as interview educators,             
managers and students about their understanding about the inclusion of persons           
deprived of liberty in IFRN higher education. As a result, we observed institutional             
challenges to be outlined by the academic management, the pedagogical teams and            
above all the direction of the prison spaces. Nevertheless, the experience already has             
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positive results, ranging from the high performance of        
students, the ability of IFRN to adapt to the demands that           
arise and the inclusion of prison education as a field of           

action and social responsibility. 

 

KEYWORDS: Prison Education; Distance education; Prison; Prison system; Inclusion. 

INTRODUÇÃO 

Neste artigo refletiremos sobre o processo de implantação da Educação a           

Distância no Sistema prisional Federal e Estadual do RN. A iniciativa parte da gestão do               

IFRN em cooperação com outras instituições que administram o sistema prisional e de             

Justiça do Estado. Muito embora a educação tenha sido tema de relevância enfatizada             

com intensidade e abraçada pela Constituição Federal de 1988, apenas na segunda            

metade da década de 1990, os governos federais e estaduais iniciaram as discussões             

sobre a garantia do direito à educação a pessoas privadas de liberdade.  

Por razão da crise econômica e política que comandou o Brasil na década de              

1990, as mudanças necessárias para a implementação da educação pautada em           

princípios cidadãos foi adiada e apenas em 1996 entrou em vigor a nova Lei de               

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996),               

que ratificou o que a Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1984) brasileira estabelecia. A              

LEP, responsável pela gestão das penas nos presídios brasileiros, é considerada uma das             

mais modernas do mundo, e dedica uma seção à oferta de educação como parte              

fundamental no processo de reintegração da pessoa privada de liberdade ao universo            

fora dos muros e grades.  

Onofre (2012) salienta que mesmo com essas determinações da LEP, a            

educação prisional no Brasil ainda está em um “Estado de invisibilidade” (ONOFRE,            

2012, p.16). O direito à educação no espaço prisional brasileiro como qualquer outro             

direito, dentro ou fora da prisão, perpassa a realidade histórica-social brasileira na qual             

os direitos garantidos não são direitos efetivados, tornando-se ainda mais grave na            
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prisão por se constituir um espaço extremamente punitivo        

onde o acesso a educação como qualquer outro direito é          

visto como meio de leniência ao infrator. 

Fato que podemos observar claramente diante dos dados do sistema de           

informações estatísticas do Sistema Penitenciário brasileiro, (INFOPEN), divulgados no         

fim de 2018 pelo Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da           

Justiça, apontam que o Brasil já é o terceiro país em número de presos, atrás apenas dos                 

Estados Unidos e da China, o quarto colocado é a Rússia. 

Estudos demonstram que os jovens entre 18 e 35 anos é a principal população no               

sistema prisional brasileiro. Dados de 2018 ainda afirmam que a maior parte das pessoas              

encarceradas não possui o ensino fundamental completo. Muito embora a oferta da            

educação no sistema prisional seja assegurada por lei, a aplicação da mesma, quando             

ocorre, é de forma precária. 

O total de pessoas encarceradas no país chegou a 726.712 em junho de 2016. Em               

dezembro de 2014, era de 622.202. Houve um crescimento de mais de 104 mil pessoas.               

Cerca de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial.             

Mais da metade dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros                 

(INFOPEN, 2018). 

A taxa de presos para cada 100 mil habitantes subiu para 352,6 indivíduos em              

junho de 2016. Em 2014, era de 306,22 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. 

Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às              

prisões, com 28% da população carcerária total. Somados, roubos e furtos chegam a             

37%. Homicídios representam 11% dos crimes que causaram a prisão. Do universo total             

de presos no Brasil, 55% têm entre 18 e 29 anos.  

Quanto à escolaridade, 75% da população prisional brasileira não chegaram ao           

ensino médio. Menos de 1% dos presos têm graduação. Boiago (2013, p.32) recorrendo             

ao documento da UNESCO (1995) reflete: 
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Pode-se constatar que a população carcerária é composta pelo         
segmento social marginalizado historicamente, o qual não       

teve, em sua condição de vida antes do encarceramento, acesso aos           
direitos sociais básicos, como saúde, trabalho e, em especial,         
educação. Em muitos casos, após o encarceramento muitos desses         
direitos continuam sendo negados aos reclusos (UNESCO, 1995). 

 

No Brasil, a violação de direitos se mantém e infelizmente é um quadro que não               

se vislumbra uma solução a curto e médio prazo, o que em muito nos entristece. Haja                

vista que o poder público e a sociedade de modo geral ainda mantém conceitos e               

entendimentos no qual privação de liberdade não é o suficiente para o apenado. E assim               

o país mantém práticas em seu sistema prisional já rechaçadas pela legislação nacional e              

internacional. 

Diante dessa realidade questionamos: como assegurar a afirmação de um direito           

humano, tão elementar como o acesso à educação formal aos privados de liberdade? A              

educação ainda se apresenta como grande instrumento para construção da cidadania.  

 
No ambiente prisional, com todo o seu real e imaginário mundo,           
marcado historicamente pela inexistência de ações      
institucionalizadas, o processo educativo encontra desafios ainda       
mais avassaladores no aspecto da oferta, permanência e        
compreensão política do seu impacto social (FREIRE, 2016). 

 
 

Neste contexto, o IFRN que tem como princípio a defesa dos direitos humanos, a              

inclusão social bem como o compromisso com as mudanças necessárias para o            

desenvolvimento social, acolheu no ano de 2017 um grupo de 9 apenados do Presídio              

Federal de Mossoró-RN e da Penitenciária Agrícola Mário Negócio. Instigados pelo           

propósito de contribuir com a redução da criminalidade e orientação ao retorno dos            

apenados a convivência social de forma digna transformados e libertos pelo           

conhecimento, decidiu oferecer ao Sistema Prisional do RN uma possibilidade de           

reintegração por meio da educação. 
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Assim, este relato de experiência tem um caráter        

histórico, investigativo e exploratório, que utilizou como aporte a análise documental,           

pesquisa de campo, entrevista com os profissionais envolvidos, e busca contribuir para a             

visualização de um quadro que nos apresente um caminho possível para inclusão de             

jovens e adultos privados de liberdade no processo educativo. A “Cela de aula” como              

nos diz Leme (2007) é um lugar ainda pouco investigado, assim é um lugar com muitas                

perguntas que aguardam respostas.  

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

A INCLUSÃO EM EAD PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE NO          
IFRN  
 

No segundo semestre de 2017, o Campus EAD do Instituto Federal de Educação             

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte recebeu a demanda de um grupo de 09                

alunos aprovados cumprindo pena de privação de liberdade no Sistema Prisional           

Federal e Estadual. Estes candidatos disputaram em ampla concorrência às ofertas de            

ingresso no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental, por estarem aptos ao             

ingresso na Instituição. Após a superação dos trâmites burocráticos da matrícula,           

ocorrido através de procurador autorizado judicialmente, a entrada do grupo foi           

regulamentada e o início do semestre letivo foi garantido conforme planejamento da            

equipe pedagógica responsável pelo acompanhamento. 

Ao fim daquele semestre, foi possível verificar a efetividade do trabalho pioneiro            

realizado, através do elevado rendimento de maior parte dos alunos. A partir de então,              

esse processo ganhou uma amplitude maior e vem sendo construído gradativamente           

através do empenho de diversos atores.  

No Campus Natal Zona Leste (EaD) do IFRN, existem duas graduações:           

Licenciatura em Língua Espanhola e Tecnólogo em Gestão Ambiental, que são           

oferecidos via Programa Universidade Aberta do Brasil – UAB.   
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As pessoas privadas de liberdade e jovens em        

cumprimento de medida socioeducativa realizam uma prova do ENEM específica: o           

ENEM PPL (pessoas privadas de liberdade). O que difere do Enem tradicional é apenas              

a data. Os candidatos que se submetem ao ENEM PPL têm a nota final lançada no                

banco de dados dos alunos e podem concorrer a uma vaga de nível superior em qualquer                

instituição do Brasil.  

Os alunos do Presídio Federal de Mossoró e do Complexo Agrícola Mário            

Negócio, foram aprovados no Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, do Campus            

Mossoró na modalidade presencial e em seguida foram transferidos para o mesmo            

curso, na modalidade a distância. 

A transferência de modalidade ocorreu devido à necessidade de adequação do           

sistema educacional na eminente busca pela redução de distância na educação, ao            

sistema prisional para privados de liberdade, haja vista que a modalidade que mais se              

adequa a situação dos alunos em privação de liberdade é a modalidade à distância, pois               

não exige presença física às aulas, diferentemente da modalidade presencial. 

 
Desse modo a educação como emancipação percorre a existência de          
práticas educacionais, que permitam que os educadores e os alunos          
trabalhem em prol de mudanças necessárias para a construção de uma           
sociedade melhor e isto inclui ter acesso a educação (SCHNIDER,          
2013,2017) 

 
A experiência é inédita no IFRN; por isto, o caminho para um atendimento tão              

específico está sendo construído. Apresentar como o processo de educação prisional          

está sendo desenvolvido, bem como refletir acerca dessa experiência, contribui para           

tomarmos decisões sobre quais caminhos seguir.  

2 METODOLOGIA 

Para a construção deste artigo, realizamos um amplo levantamento de dados com            

em inspirações etnográficas e pesquisa de campo. Ao longo do ano de 2018 e início de                
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2019 desenvolvemos o registro de todas as ações,        

estratégias e seus planejamentos, além de entrevistas a        

docentes que atuaram direta ou indiretamente na oferta da educação prisional. Além dos             

educadores, os gestores prisionais foram entrevistados, equipes pedagógicas nas         

unidades prisionais e por último, os alunos.  

3 RESULTADOS ESPERADOS E CONCLUSÕES 

A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das           

modalidades de educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e           

comunicação transpõe obstáculos à conquista do conhecimento. 

Para Moran (2011), a Modalidade a distância: 

 

Compactua diretamente com a proposta inicial deste estudo, a         
implementação da EaD no contraditório ambiente prisional, na escola         
que exerce a constante luta para conseguir o seu espaço na sociedade            
prisional e resiste com a possibilidade de uma proposta de          
emancipação e revisão de história de vida para o sujeito educando           
preso. (MORAN, 2011) 

Diante das especificidades pertinentes a educação prisional e cientes de que a            

educação é um meio para a emancipação do homem, faz-se sempre que necessário             

percorrer a existência de práticas educacionais que permitam mudanças para a           

construção de didáticas e métodos pedagógicos que garanta o acesso à educação. Sob             

essa ótica e com o compromisso de acolher os apenados privados de liberdade no              

Presídio Federal de Mossoró bem como os Apenados do Complexo Penal Mário            

Negócio, presídio estadual, a direção do IFRN Mossoró, em parceria com a Direção do              

Campus Natal Zona Leste (EaD) do IFRN consolidam o acordo de cooperação feito             

com as instituições envolvidas no processo de assistência educacional prisional e           

torna-se concreto a garantia ao direito a educação através da modalidade EaD os alunos              

privados de liberdade ingressam no Curso Superior de Tecnologia em Gestão           

Ambiental pelo sistema educacional prisional . 
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Assim, a educação a distância, surge nesse processo de         

ensino-aprendizagem com o objetivo de democratizar a       

educação tornando-se acessível a todos. Tendo como características principais a          

flexibilidade e praticidade com o foco central no aluno, porém para que alcance um              

resultado eficiente é preciso uma estrutura mínima para sua eficácia.  

As adversidades enfrentadas na implementação da educação no presídio federal,          

foram muitas e as severas restrições de segurança impossibilitam o acesso de materiais             

didáticos diverso, equipamentos para aulas experimentais, aulas de campo, tecnologias          

interativas e por último, mas não menos importante, a não utilização da plataforma             

(Moodle) que é o meio formal de comunicação entre aluno – professor, aluno - tutor.  

As aulas de campo, por exemplo, têm o objetivo de tirar o aluno do ambiente de                

aprendizagem teórico, das quatro paredes e/ou da frente de uma tela para conhecer outro              

ambiente, para consolidar o seu conhecimento, colocar em prática o que ele aprendeu. A              

inclusão digital e, esses tipos de atividade ainda não são possíveis no sistema prisional,              

principalmente no sistema prisional federal. Então, como adaptar isso? 

 No âmbito do IFRN, as maiores barreiras são simbólicas. O estigma da            

prisão enquanto espaço de punição e sofrimento às vezes impede a sociedade de             

perceber que a pessoa privada de liberdade é um sujeito de direitos e que a Lei impõe a                  

oferta de educação para todos: livres, privados de liberdade, deficientes, hospitalizados,           

institucionalizados em comunidades. 

 Muito embora as dificuldades apontadas, acredita-se que a formação         

escolar é um direito que possui um potencial de transformar fora ou dentro das prisões.               

A principal chave como molde do ser humano, pois é sabido que a informação abre               

portas. Nos diz Onofre (2007) que ao estudar sobre a educação de adultos presos, afirma               

que a educação tem como finalidade a formação do sujeito e sua ampliação de leitura do                

mundo, despertando a sua criatividade e participação na construção do conhecimento e            

superação da condição atual. 

O principal intuito da educação nas prisões é proporcionar a ressocialização do            

apenado, possibilitando sua reintegração social. Antes de mais nada é necessário           
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reconhece-los como indivíduos portadores de     

experiências de vida, respeitando as suas diferenças,       

como afirma Santos (2004),  

 
“A educação de adultos exige uma inclusão que tome por base o            
reconhecimento do jovem adulto como sujeito; coloca-nos o desafio de          
pautar o processo educativo pela compreensão e pelo respeito do          
diferente e da diversidade: ter o direito a ser igual quando a diferença             
nos inferioriza e o de ser diferente quando a igualdade nos           
descaracteriza. Ao pensar no desafio de construirmos princípios que         
regem a educação de adultos, há de buscar-se uma educação          
qualitativamente diferente, que tem como perspectiva uma sociedade        
tolerante e igualitária” (SANTOS, 2004.) 

 
 Isto posto, nenhuma instituição educacional pode se ausentar dessa reflexão.          

Deve puxar para si a responsabilidade para que com outros possamos construir um             

caminho onde o direito à dignidade possa ser acessado. Onofre 2011, salienta que os              

educadores comprometidos com a inclusão social não podem se ausentar da militância            

pela “elaboração e implementação de políticas públicas voltadas para a educação           

escolar nos espaços de privação de liberdade, como garantia de possibilidade de resgate             

de vida digna ao cidadão aprisionado. Onofre (2011, p. 268). Onofre (2011, p 275)              

destaca ainda a Educação Prisional como algo difícil de ser concretizado, mas evidencia             

que esse lugar é uma vereda para que o apenado possa ser reinserido na sociedade.  

O trabalho ainda se encontra em uma fase inicial, de construção de um projeto              

pedagógico que contempla a educação prisional. Os profissionais empenhados no          

processo têm encontrados dificuldades. É importante ressaltar que na assistência          

educacional prisional aos apenados privados de liberdade, a integração da educação e a             

segurança no espaço prisional não são antagônicos, porém um desafio para todos os             

envolvidos que precisam entender a oferta da educação a esses indivíduos como um             

direito básico de cidadania.  

De acordo com as experiências vivenciadas entendemos que o atendimento pela           

EaD que possui em sua identidade os princípios de equidade, da diferença e da              
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proporcionalidade tendo como pilar, a proposta de       

construção de cursos com o olhar para o aprendiz é a           

direção. 

E através da equipe do projeto de pesquisa Privados de Liberdade no Ensino             

Superior a Distância no IFRN: Que práticas pedagógicas? Coordenado Pela Professora           

Doutora Edneide da Conceição Bezerra, busca-se por melhores métodos e práticas           

educacionais para que o IFRN e outras instituições educacionais que venham abrir as             

portas a educação prisional e integra-la a sua política de inclusão tendo como uma das               

finalidades garantir a permanência destes alunos nos cursos superiores que optaram em            

realizar. Observa-se a primazia do acompanhamento pedagógico para auxiliar e          

desenvolvimento cognitivo, habilidades individuais e competências sociais que os         

habilitem a explorar as próprias potencialidades e assim usufruir das oportunidades que            

a sociedade lhes oferecem.  

Desta forma em conjunto com as instituições parceiras: Judiciário, conselho da           

comunidade, direção dos presídios, conselho comunitários e demais membros das          

instituições envolvidas, através de encontros promovidos com o objetivo em discutir           

sobre o tema e abordar ações embasadas pela reflexão e desafios experimentados, os             

pontos que temos privilegiado são:  

- Realizar o planejamento, organização e operacionalização do curso, horários,          

disciplinas, turma e professores para cada período letivo; 

- Realizar o acompanhamento pedagógico dos estudantes no processo         

ensino/aprendizagem no que concerne à avaliação de rendimentos, avaliação do          

desempenho docente e avaliação do curso;  

- Colaborar na criação, adaptação e distribuição dos materiais didáticos          

necessários para a realização do curso; 

- Coordenar reuniões junto aos professores, alunos e equipe pedagógica do           

Sistema prisional estadual e do Presidio Federal Mossoró;  

- Planejar e coordenar as aulas presenciais junto aos professores e PFMOS; 
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- Incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos de         

acordo com o contexto do grupo de alunos;  

- Acompanhar, registrar e divulgar o desempenho acadêmico dos estudantes; 

- Participar de reuniões, aulas inaugurais e eventos que necessitem a presença do             

professor; 

- Elaborar relatório semestral de desempenho de alunos conforme demandas da           

Direção Acadêmica do IFRN ou PFMOS.  

- Implementar práticas pedagógicas inovadoras que possam viabilizar a         

formação, estimulo e desenvolvimento do conhecimento na cela de aula bem como no             

contexto do espaço prisional que se encontra. 

- No âmbito do ensino em EaD estamos dialogando com os setores pertinentes a              

possibilidade de viabilizar a construção do moodle off-line para substituir o moodle,            

pois, os alunos privados de liberdade, não podem acessar a internet.  

- A adaptação do material de uso do aluno que necessitam de um processo de               

impressão diferenciado para atender às severas normas de segurança do presídio.  

- Construção de um documento com encaminhamentos pedagógicos a serem           

desenvolvidos na educação prisional a distância. 

         -   Construção de artigos para socializar os achados da pesquisa. 

Além de oficinas pedagógicas presenciais que são planejadas e inseridas no           

cronograma ao final de cada módulo de natureza prática e realizadas nas instituições             

prisionais na “cela de aula” um ambiente preparado para isso. Sempre acompanhadas da            

Equipe pedagógica da instituição.  

De acordo com Ferreira (2018),  
A desconstrução de um sistema rígido de requisitos de qualidade pôde           
apontar novos caminhos para novas oportunidades para a construção do          
conhecimento na escola prisional por meio da implementação da EaD como           
modalidade de ensino. E, nesse sentido, de (re) adaptações e (re) construção            
de espaços nas escolas prisionais serão necessárias ações saneadoras a cada           
projeto pedagógico que será gerido nesses espaços, pois se faz necessário           
atentar que a própria EaD está em constante transformação e adaptação 

. 
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Esse estudo tem como objetivo partindo da pesquisa das         

demandas pedagógicas e de forma colaborativa,      

implementar e ampliar o debate sobre a oferta da EaD através de convênios realizado              

entre o IFRN com Instituições prisionais para assistência educacional. Fortalecendo o           

processo de institucionalização através de ações e estratégias que estão sendo           

construídas, com o propósito de proporcionar uma formação humanizada e integral para            

os presos privados de liberdade além do projeto de ampliar a oferta de vagas voltadas               

para o aluno privado de liberdade com o propósito de fortalecer e garantindo a              

permanência e a construção de métodos e práticas educacionais que contemple as            

especificidades encontradas na complexidade da educação nas prisões e entenda a           

educação prisional como uma política de inclusão Direito, garantido pela Constituição           

Federal de 1988 e demais Legislações nacionais e internacionais através de reflexões e             

apontamentos de práticas pedagógicas promovendo o desenvolvimento da integridade         

da pessoa como reconhecimento de Direito Humano à educação bem como entender que             

a educação transforma e liberta. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Brasil das dívidas sociais com negros, pobres, nordestinos e também com            

apenados, que em muitas vezes foram excluídos antes de cometer qualquer delito, tem             

um dos sistemas penitenciários mais cruéis, que “destrói a subjetividade do homem, no             

sentido de não lhe oferecer nenhuma possibilidade de racionalização da situação em que             

se encontra. (FREI BETO apud KOTSCHO, 2003, p. 41).  

O IFRN na sua experimentação em EAD para privados de liberdade tem iniciado             

um processo que poderá apontar um caminho possível para a garantia do direito humano              

à educação para privados de liberdade e a valorização da ocupação do tempo.             

Entendemos que a experiência tem um importante papel ao apresentar a ação que             

começou a ser desenvolvida no período letivo de 2017.2 na Instituição, bem como,            

contribuir para pesquisas que têm como facetas a EAD e a Educação Prisional. 

 1658 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
O Processo ainda em uma fase inicial já nos aponta          

algumas veredas: os privados de liberdade têm direito a         

educação e a EaD é um caminho possível para acessar esse direito. Devido ao caráter               

restritivo da condição do apenado. Entende-se ser de caráter bastante democrático a            

oferta da educação a distância, porém não podemos deixar de destacar a complexidade             

do processo educativo prisional e o desafio que começam na comunicação entre aluno e              

professor de buscar métodos e práticas educativas que possibilitem a inclusão da            

educação no espaço prisional. 

Ainda que as regras rígidas de segurança exijam que práticas educativas e            

conteúdos abordados sejam readaptados e reconstruídos para atender a normatização do           

sistema prisional aos custodiados privados de liberdade bem como desenvolver          

habilidades e competências necessárias para construir o conhecimento significativo,         

humanizado para a realidade dos sujeitos educandos presos nas escolas prisionais é            

preciso persistir avançar para garantir a educação e contribuir com resgate e a             

reconstrução de sua história de vida e o seu retorno à sociedade fora da prisão 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Atualmente, as políticas educacionais objetivam a preparação de pessoas para o exercício da 

cidadania e a formação de professores com condutas éticas, uma necessidadede de se investir 

para a construção de uma cultura de paz e de direitos humanos na educação. Portanto, em 

tempos difíceis e conturbados por inúmeros conflitos na escola, nada mais importante e 

necessário que educar em direitos humanos, tarefa indispensável para a defesa, do respeito, a 

promoção e a valorização desses direitos. Justifica-se ainda por livre adesão, atender ao objetivo 

do Pacto Universitário de Educação em Direitos Humanos das IES (2017). Assim, buscou-se 

nesta pesquisa compreender a representação social de professores de escolas públicas do 

Seridó acerca dos conceitos de educação em direitos humanos. Como fundamentação teórica 

optou-se pela multireferencialidade tais como: a filosófica, psicológica, pedagógica, dentre 

outras contribuições. A teoria das representações sociais se mostra elemento teórico-

metodológico importante neste estudo para dar conta do discurso tecido nas práticas cotidianas, 

tanto das vivências pessoais, quanto profissionais dos participantes da pesquisa. Participaram 

do estudo professores de três escolas públicas da região do seridó do Rio Grande do Norte. Os 

resultados da pesquisa apontam para algumas representaçoes positivas, considerando que as 

escolas investigadas, sem dúvida, têm se preocupado com a Educação em/para os Direitos 

Humanos, e outros negativos, tendo em vista que as práticas e os projetos desenvolvidos na 

escola são por demais insuficientes à instituição de uma cultura dos Direitos Humanos. 

PALAVRAS-CHAVE: Cultura de paz. Direitos humanos. Cidadania. Escola pública. 

ABSTRACT 

Currently, educational policies aim to prepare people for the exercise of citizenship and the 

training of teachers with ethical conduct, a need to invest in building a culture of peace and 

human rights in education. Therefore, in difficult times and troubled by countless conflicts in 

school, nothing more important and necessary than education in human rights, an indispensable 

task for the defense, respect, promotion and appreciation of these rights. It is also justified by 

free adherence to meet the objective of the University Pact on Human Rights Education of HEI 

(2017). Thus, this research aimed to understand the social representation of teachers of public 

schools of Seridó about the concepts of human rights education. As a theoretical foundation, 

we opted for the multi-referentiality such as: the philosophical, psychological, pedagogical, 

among other contributions. The theory of social representations is an important theoretical-

methodological element in this study to account for the discourse woven into everyday 
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practices, both personal and professional experiences of the research participants. The study 

included teachers from three public schools in the seridó region of Rio Grande do Norte. The 

research results point to some positive representations, considering that the investigated schools 

have undoubtedly been concerned with Human Rights Education, and other negative ones, 

considering that the practices and projects developed in the school are by too insufficient to 

establish a culture of human rights. 

KEYWORDS: Culture of peace. Human Rights. Citizenship. Public school. 

INTRODUÇÃO  

A educação em Direitos Humanos é um processo de formação, de 

desenvolvimento do potencial humano em espaços formais e não formais e se configura 

como um trunfo indispensável à humanidade na construção de ideais de paz, liberdade e 

justiça social. 

Nesse sentido, os direitos humanos é uma discussão necessária e de grande 

importância para sociedade, pois visa construir a cidadania e o respeito a esses direitos. 

O respeito aos direitos humanos sempre enfrentou algumas dificuldades para serem 

implementados, isso ocorre em vários países principalmente da américa latina, dentre eles 

o Brasil. Em muitos momentos da história do Brasil os direitos humanos foram violados, 

com registro inicial no período colonial no território, onde ocorreram os primeiros 

indícios de violação desses direitos.  

Nesse período, a violação se deu pela instituição da escravidão no país, onde os 

portugueses colocavam pessoas para trabalhar, sem condições dignas e sem nenhum 

direito, afim de atingir seus interesses econômicos. Já no Brasil império, no território 

transitou informações sobre a Declaração dos Direitos do Homem e do cidadão, 

introduzindo no país o ideário liberal juntamente com suas concepções de Estado de 

Direito e Cidadania, o que após a declaração da independência foi influenciado no país, 

mas não instituída e mesmo com o fim da escravidão não houve melhorias para os antigos 

escravos. Outro momento na história do Brasil que se registra a violação aos direitos 

humanos, foi o período da ditadura militar (1964 a 1998), período esse marcado pela 

supressão das garantias de direitos alcançados até então. Foram realizadas prisões, 

torturas e mortes de opositores ao regime.  
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Nesse contexto, após o processo de redemocratização da sociedade brasileira 

várias conferências e estatutos demarcaram significativamente a inserção dos direitos 

humanos na sociedade brasileira. Embora a política de Educação em Direitos Humanos 

tenha sido pensada e implementada tardiamente em nosso país, pode-se afirmar que no 

âmbito normativo ela apresenta avanços que se iniciaram com o Plano Nacional de 

Educação em Direitos humanos (PNEDH). Essa política vem cada vez mais conquistando 

espaços na agenda governamental, ao mesmo tempo em que é preciso reconhecer o 

elevado índice de violações dos direitos humanos que afetam dramaticamente nossa 

sociedade. Dessa forma, os direitos humanos se constituem num campo de contradições 

e lutas históricas. 

Portanto, nossa grande luta é transformar os valores da Cultura de Paz em 

realidade na vida cotidiana das escolas. Traduzir cada um dos desafios propostos pela 

Cultura de Paz em realidade, na vida das pessoas. Para UNESCO uma paz firme e 

duradoura vai além dos tratados e das assinaturas em papeis, o interesse é que está se 

converta em cultura dos povos. Isto é, uma cultura de paz que se enraíze nas mentes, nos 

comportamentos e nas instituições derrubando assim cultura de guerra. 

Considerando esse panorama, este artigo apresenta resultados do Projeto de 

Pesquisa, “As Representações Sociais de Professores de Escolas Públicas do Seridó” 

desenvolvido junto ao curso de Licenciatura em Química, IFRN/campus Currais Novos. 

O referido projeto envolve estudantes da licenciatura, professores de três escolas públicas 

estaduais da região do Seridó, nos municípios de Currais Novos e Acari, no sentido de 

compreender as representações sociais dos professores das referidas escolas, acerca dos 

conceitos de educação em direitos humanos, no sentido de promover estudos de formação 

continuada para os participantes da pesquisa, por meio de ações em um projeto de 

extensão em fluxo contínuo no IFRN/campus Currais Novos. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

A educação em direitos humanos é um tema muito relevante para área da educação, 

sendo essencial para formação do ser humano, porém possui muitos desafios para serem 
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seguidos, uma vez que de acordo com o Plano Nacional e Educação em Direitos Humanos 

ocorre a violação desses direitos. 

“Muitos países da América Latina são caracterizados historicamente pelas 

violações dos direitos humanos, expressas pela precariedade e fragilidade do 

Estado de Direito e por graves e sistemáticas violações dos direitos básicos de 

segurança, sobrevivência, identidade cultural e bem-estar mínimo de grandes 

contingentes populacionais” (PNEDH, 2007, p.22).  

 

Assim sendo, o Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos (PNEDH- 

2003), está apoiado em documentos internacionais e nacionais, demarcando a inserção do 

Estado brasileiro na história da afirmação dos direitos humanos e na Década da Educação 

em Direitos Humanos, prevista no Programa Mundial de Educação em Direitos Humanos 

(PMEDH) e seu Plano de Ação 10.  

O PMEDH possui como objetivos balizadores: 

“a) fortalecer o respeito aos direitos humanos e liberdades fundamentais; b) 

promover o pleno desenvolvimento da personalidade e dignidade humana; c) 

fomentar o entendimento, a tolerância, a igualdade de gênero e a amizade entre 

as nações, os povos indígenas e grupos raciais, nacionais, étnicos, religiosos e 

lingüísticos; d) estimular a participação efetiva das pessoas em uma sociedade 

livre e democrática governada pelo Estado de Direito; e) construir, promover 

e manter a paz” (PNEDH, 2007, p.24). 

 Para isso, promover uma educação em direitos humanos, de acordo com o 

PNEDH, 2007, é necessário promover a preparação para o profissional da educação, 

sendo a formação e capacitação de profissionais, uma vez que o mesmo estará diretamente 

no processo de educacional. O que se relaciona com a fala de Carbonari (2007), onde 

lembra que a formação de sujeitos de direitos dá-se na interação, sendo necessário 

promover de uma nova pedagogia que lide com os conflitos e os dissensos inerentes à 

convivência humana. 

Ainda nas percepções dos elaboradores do PNEDH-2007, a educação em direitos 

humanos estende-se além uma aprendizagem cognitiva, incluindo o desenvolvimento 

social e emocional de quem se envolve no processo ensino- aprendizagem: 

“A educação em direitos humanos deve abarcar questões concernentes aos 

campos da educação formal, à escola, aos procedimentos pedagógicos, às 

agendas e instrumentos que possibilitem uma ação pedagógica 

conscientizadora e libertadora, voltada para o respeito e valorização da 
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diversidade, aos conceitos de sustentabilidade e de formação da cidadania 

ativa” (PNEDH, 2007, p. 31). 

Essa formação da cidadania ativa, tem uma importância imensa e é exposta no 

PNEDH-2007, como deve ser realizado a educação em direitos humanos, sendo essa em 

três dimensões:  

“a) conhecimentos e habilidades: compreender os direitos humanos e os 

mecanismos existentes para a sua proteção, assim como incentivar o exercício 

de habilidades na vida cotidiana; b) valores, atitudes e comportamentos: 

desenvolver valores e fortalecer atitudes e comportamentos que respeitem os 

direitos humanos; c) ações: desencadear atividades para a promoção, defesa e 

reparação das violações aos direitos humanos” (PNEDH, 2007, p. 32). 

 

Assim, torna-se fácil a identificação de como promover uma educação em direitos 

humanos, e muitas vezes os professores promovem essa ação, mas de modo leigo, o que 

devia ser realizado de modo proposital, com objetivo de cumprir a função social da 

educação.  

Diniz e Costa (2016, p. 13), afirmam que a EDH deve ser em uma perspectiva 

emancipatória, na qual práticas e atitudes contínuas refletem não somente a promoção 

desses direitos, mas também, o estímulo, o reconhecimento e a valorização das diversas 

culturas e de grupos socialmente excluídos e em condição de vulnerabilidade. 

De acordo com Candau e Sacavino (2010, p. 115), a expressão educação em 

direitos humanos (EDH) é uma categoria polissêmica, com dimensões e enfoques 

diferenciados: 

“Especialmente nas dimensões político-ideológica e pedagógica, convivem 

diferentes concepções, que vão do enfoque neoliberal, centralizado nos direitos 

individuais, civis e políticos, até os enfoques histórico-críticos de caráter 

contra-hegemônico, nos quais os direitos humanos são uma referência no 

processo de construção de uma sociedade diferente, justa, solidária e 

democrática, em que a redistribuição e o reconhecimento se articulam, tendo 

como centro a indivisibilidade e interdependência das diferentes gerações de 

direitos. Essa diversidade de enfoques exige um contínuo discernimento, 

imprescindível para manter a coerência entre os marcos assumidos e as 

práticas” (CANDAU & SACAVINO, 2010, p. 115). 

Ainda na percepção de Diniz e Costa (2016, p.14): 

“A EDH possibilita um processo de humanização pessoal e das relações com 

os outros e consigo mesmo. Nesse processo, a EDH vem sendo compreendida 
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em suas inúmeras funções, como mediadora e emancipatória, 

fundamentalmente necessária para o acesso ao legado histórico dos direitos 

humanos e do próprio direito à educação” (DINIZ & COSTA, 2016, p.14). 

Para as autoras ainda a educação em direitos humanos é um instrumento 

indispensável para o entendimento essencial para a construção de uma sociedade 

democrática. Candau (2007) conceitua a EDH como um instrumento fundamental para a 

consolidação da democracia com base em três vértices: a primeira se refere a formação 

de sujeitos de direitos nos níveis social político e ético; a segunda engloba o 

empoderamento de grupos sociais vulneráveis e a terceira destaca resgate da memória 

histórica e da identidade nacional, tendo em vista a constituição de uma cultura de direitos 

humanos. 

 No âmbito da prática educacional, é notório a existência de alguns conflitos entre 

os componentes do processo, e de acordo com Beleza (2011), a mediação de conflitos 

torna-se um processo mais ou menos informal, no qual um terceiro, externo ao conflito, 

colabora para que pessoas, grupos e (ou) instituições melhorem uma relação entre si ou 

regulem o conflito que as opõe. Assim, para Beleza (2011, p. 53): 

“A mediação de conflitos deve ir “além de um simples modo de solução de 

conflitos”, voltando-se para um “processo de múltiplas orientações: criação e 

recriação do laço social, regulação dos conflitos cotidianos, mudanças (ou 

trocas) entre pessoas ou instituições e melhoria das relações em geral” 

(BELEZA, 2011, p. 53). 

 De acordo com Diniz e Costa (2016), a mediação de conflitos considera relevante 

a cooperação entre as mais diversas instituições e o sistema educacional, dinamizando 

todas as vozes e as falas e transformando-se num espaço de diálogo que fomente a 

participação de todos na escola. O que pode ser realizado pela educação em direitos 

humanos buscando a harmonia social. 

As autoras ressaltam ainda que, a mediação de conflitos é uma ação externa à 

escola, focada na tentativa de diminuir brigas de estudantes, atuar contra o bullying ou 

prevenir violências diretas dos próprios estudantes (DINIZ & COSTA, 2016). Nesse 

modelo, justificam-se projetos de mediação de conflitos direcionados apenas à mudança 

de comportamento de estudantes. O objetivo, nesse caso, é facilitar o controle social e a 

violência simbólica da instituição escolar. A seguir apresenta-se a perspectiva da linha 

metodológica. 
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METODOLOGIA 

Os procedimentos utilizados para obter as informações necessárias para a 

realização desta pesquisa foi de natureza qualitativa, buscou-se a interpretação e 

compreensão dos sentidos atribuídos pelos professores das escolas. Logo, a aplicação da 

entrevista foi em grupo focal (GF), que consiste em um grupo de discussão informal e de 

tamanho reduzido. É uma técnica rápida e de baixo custo para avaliação e obtenção de 

dados e informações qualitativas, fornecendo aos participantes de projetos ou instituições 

uma grande riqueza de informações qualitativas sobre o desempenho de atividades 

desenvolvidas, prestação de serviços, novos produtos ou outras questões. 

Nesta perspectiva, a dinâmica das entrevistas, seguiu-se a partir de um roteiro 

semiestruturado por eixos de questões em quatro blocos temáticos. O primeiro referiu-se 

as experiências na formação inicial e continuada, o segundo bloco buscou-se extrair os 

significados e sentidos que os participantes possuem sobre educar em direitos humanos. 

No terceiro bloco procurou-se identificar no cotidiano em que os professores estão 

inseridos, as limitações e mudanças que os mesmos enfrentam. Por último eixo temático, 

restringiu-se a técnica de associação livre das palavras, uma técnica projetiva, orientada 

pela hipótese de que a estrutura psicológica da personalidade do sujeito torna-se 

consciente por meio de manifestações de condutas, reações, evocações. (NÓBREGA; 

COUTINHO, 2008).  

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Constatou-se nas observações que envidamos, que alguns professores, nas suas 

práticas, não trabalharam temas relacionados aos Direitos Humanos, diretamente dentro 

dos conteúdos selecionados de suas aulas. Enquanto outros, por força de várias 

circunstâncias, alegam trabalhar a EDH, tratando de seus conteúdos somente em raras 

situações, precisando não somente aprofundar os temas estudados, assim como ampliar o 

leque de assuntos que dizem respeito aos Direitos Humanos, principalmente os 

concernentes aos direitos sociais, participação política e democracia. Portanto, as 

atividades impulsionadas pelos aludidos professores participantes da pesquisa deixam  a 
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todos os envolvidos no projeto muito surpresos, quanto à pretensão de construir-se uma 

cultura dos Direitos Humanos na escola, pois tiveram a preocupação com temas essenciais 

à formação da cidadania, assim sejam, ética, solidariedade, respeito às diferenças, direitos 

individuais e sociais, conscientização política, democracia, mesmo diante das 

dificuldades de implementar práticas de educação em direitos. Humanos. 

Essas constatações foram evidenciadas, na aplicação da entrevista percebeu-se um 

interesse na participação e discussão temática. Foi observado que, o primeiro bloco 

temático, as experiências de formação inicial e continuada, trouxe contribuições para o 

desenvolvimento da pesquisa, pois foi possível fazer uma caracterização de perfil dos 

professores, além de questionar e refletir sobre. as experiências em educação em direitos 

humanos dos professores participantes da pesquisa. 

No que se refere ao primeiro bloco temático, foi possível observar que os 

professores optaram pela docência devido a alguns fatores, sendo eles: influência de 

familiares e ex-professores, facilidade com a comunicação e transmissão de conteúdo, o 

curso acessível para eles e o amor pela profissão.  

Para tanto, ao serem instigados a dialogar nesse bloco temático, 100% dos 

entrevistados relataram possuir boas experiências em sala de aula, além de mencionar 

que, de modo indireto passaram pela experiência na educação em direitos humanos, 

desenvolvendo habilidades e capacidade para o atuarem na sociedade, sendo feito de 

maneira intencional, mas que cumpre a função de educar em direitos humanos. 

No segundo bloco temático, que se refere as representações sociais, onde foi 

perguntado pelo sentido dado ao conceito de educar em direitos humanos. A fala dos 

professores foi muito importante nesse momento, por ser ponto chave para pesquisa. Foi 

mencionado por eles que “a ação educar em direitos humanos é realizada em todas as 

disciplinas”, um dos entrevistados disse: “estamos formando pessoas que possam 

desenvolver a capacidade de pensar e atuar na sociedade, isso não pode ser feito por meio 

de uma imposição de regras dentro de sala de aula ou pelo o estudo apenas de uma 

legislação, mas sim, passando a valorizar os direitos essenciais a vida que temos, para ser 

garantidos, isso é direitos humanos”. 
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Os professores enfatizaram também que, quando o aluno desenvolve suas 

habilidades de aprender a ser, conseguindo estabelecer uma boa relação interpessoal, isso 

significa que houve uma educação em direitos humanos. 

 No tocante à EDH, os entrevistados, em geral, estabelecem representações sociais 

bem elaboradas, demonstrando, dessa forma, ter conhecimento teórico do significado 

dessa modalidade de educação, concebendo-a como uma educação possível que promove 

a qualidade de vida, e que a sua prática se dá por meio do exercício dos valores de respeito, 

tolerância, valorização das diversidades e da solidariedade. Nessa perspectiva, a escola 

seria o lócus de consolidação de valores, da estruturação de concepções de mundo, de 

elaboração de consciência social, de promoção da diversidade cultural, de formação para 

a cidadania, de participação e de construção de sujeitos autônomos vista nas 

representaçoes dos professores tais como: [...] “Acho que EDH está muito ligada a 

dignidade, a representatividade da pessoa na sociedade. Também, “São aqueles direitos 

que permitem a dignidade humana”. Ou ainda, “Direitos humanos são os direitos que 

garantem a vida” Por essa razão, a análise empírica das representações sociais permite 

revelar dimensões subjacentes a representações polêmicas e ainda confusas sobre a 

temática. 

Portanto, no bloco temático, referente as possiblidades, limitações e mudanças a 

equipe do projeto conseguiu extrair dos professores que a as maiores dificuldades que os 

mesmos encontram em educar em direitos humanos é lidar com os conflitos   

desrespeitosos dos alunos, sendo nas interações interpessoais entre alunos e de alunos 

para professor. Relatou-se também a ausência de valores por parte dos alunos, excesso de 

individualidade, desestruturação familiar e falta de perspectivas.  

Sendo assim, os professores se vêm um pouco limitados a realizarem à docência 

visando educar em direitos humanos, mas a própria educação em direitos humanos, 

quando feita de maneira efetiva, tem esse objetivo, promover o respeito as diferenças e 

ao compromisso com a transformação da realidade, cabendo também sensibilizar o 

indivíduo a participar de um processo ativo na resolução dos problemas em um contexto 

de realidades especificas e orientar a iniciativa, o sentido de responsabilidade e o 

empenho de edificar um amanhã melhor.  
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Em suma, apresenta-se os resultados do bloco temático, a técnica de associação 

livre de palavras. Para levar a cabo essas pretensões dos pesquisadores e revelar o objeto 

do nosso estudo, começamos por recorrer à técnica da associação livre de palavras, que 

foi aplicada junto aos (às) responsáveis pelos (as) estudantes, por meio de dois. 

questionamentos: “Quais palavras lhe vêm à cabeça quando você ouve “educação em 

direitos humanos?”, e foi pedido para que eles enumerassem em ordem de importância. 

Foi obtido então as seguintes palavras contidas nas tabelas 1, 2 e 3.  

 

Tabela 1 – Palavras evocadas pela associação livre de palavras, professores da              

escola Drº. José Gonçalves de Medeiros. 

Nomes fictícios  Palavras evocadas 

MARIA  
1. Cidadania 

2. Proteção 

3. Respeito 

KEILA 
1. Respeito 

2. Justiça 

3. Conhecimento 

LADY 
1. Cidadania 

2. Respeito 

3. Inclusão 

LENÍLSON 
1. Direitos 

2. Dignidade 

3. Liberdade 

SONHADORA 
1. Oportunidade 

2. Dignidade 

3. Justiça 

                     Fonte: Os autores, 2019. 

 

Tabela 2 – Palavras evocadas pela associação livre de palavras, professores da              

escola Tristão de Barros. 

Nomes fictícios  Palavras evocadas 

MARIA 
1. Dignidade Humana 

2. Respeito 

3. Leis 

LIDIANE 
1. Respeito  

2. Coparticipação 

3. Responsabilidade 

NILSON  
1. Dignidade 

2. Respeito 

3. Tolerância 

                  Fonte: os autores, 2019. 
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Tabela 3– Palavras evocadas pela associação livre de palavras, professores da              

escola Capitão Mor Galvão. 

Nomes fictícios  Palavras evocadas  

SANDRA 
1. Igualdade  

2. Respeito 

3. Solidariedade 

MARA  
1. Valores 

2. Respeito 

3. Compromisso  

SANNY 
1. Intolerância 

2. Respeito 

3. Paz 

JOSENE 
1. Respeito 

2. Amor Ao Próximo 

3. Ordem  

                   Fonte: os autores, 2019. 

Os graus de importância foram mensurados nas tabelas acima, cada nome fictício 

corresponde a um professor. As palavras apresentadas são categorias das representações 

sociais de cada um referente a educação em direitos humanos, analisando as mesmas, 

podemos aferir que os mesmos compreendem que a educação em direitos humanos é algo 

necessário e indispensável para a educação da escola contemporânea, principalmente a 

palavra respeito que teve mais 7 evocações, isso demonstra que educação em direitos 

humanos é revelada como uma prática pedagógica  centrada em princípios e valores mais 

humanizados. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Escrever sobre a Educação em Direitos humanos como um processo de construção 

coletiva, ou seja, uma Educação que se dá na relação entre pessoas, como um processo 

de construção continua e permanente, a escola elege-se como um dos locais privilegiados 

dessa formação humana, isto porque trabalha-se com o conhecimento, com valores, 

atitudes e a formação de hábitos.  

Neste sentido, a realização dessa pesquisa proporciona aos pesquisadores muitas 

reflexões sobre as experiências de formação e práticas educativas. Tais experiencias, 

referem-se ao cotidiano de práticas educativas humanizadoras que forma os profissionais 

da escola pública da região do seridó, refere-se à formação de uma cultura de respeito à 

dignidade humana, promovido através da vivência dos valores [...] da liberdade, da 
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solidariedade, da cooperação, da tolerância e da paz e que deve impactar no educando 

para a apreensão de valores, sob os aspectos racionais e emocionais, devendo transformar-

se em prática na vida das pessoas.  

 Em suma, o estudo desse tema estimulou a todos nós, buscarmos entender mais 

sobre como educar em direitos humanos, como garantir uma educação de qualidade 

referenciada nos Direitos humanos, que desenvolva os princípios da democracia, a 

liberdade de expressão e a aceitação de todos em um mesmo ambiente, um ambiente 

escolar mais harmonioso e agradável.  

Em termos práticos, acredita-se que a produção deste trabalho enriqueceu o nosso 

campo de conhecimento de forma geral, abrindo-nos novos horizontes, para além, de ter 

contribuído para aumentar a nossa capacidade na área de investigação da educação em 

direitos humanos. 

Cientes das nossas limitações como humanos e estando num processo de 

aprendizagem, deixamos em aberto o nosso trabalho para passíveis apreciações e críticas. 

Claro que as nossas tessituras e aberturas conclusivas devem ser confirmadas ou 

infirmadas com outros trabalhos.   
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ENSINO DE INFORMÁTICA PARA ESTUDANTE COM 

DEFICIÊNCIA VISUAL: UMA EXPERIÊNCIA NO MUNICÍPIO 

DE PARELHAS/RN 

 
 

                                                               RESUMO 
 

O tema abordado neste estudo de natureza qualitativa, trata de uma experiência 

inclusiva do ensino de Informática para uma aluna com deficiência visual, realizada 

numa escola pública no município de Parelhas. Dentro da discussão sobre educação 

inclusiva, a compreensão da dimensão das formas de acessibilidade comunicacional se 

configura como uma das barreiras para pensarmos em tecnologias assistivas adequadas 

ao aluno com deficiência visual. Essa pesquisa se justifica pela necessidade de auxiliar 

pessoas com deficiência visual a utilizarem meios e recursos facilitadores de suas 

aprendizagens sobre os fundamentos básicos da informática. Para isso delimitou-se 

como objetivo geral realizar uma experiência de ensino de Informática, através do uso 

de recursos assistivos, para uma aluna com baixa visão. A metodologia utilizada 

consistiu na descrição e análise da experiência realizada numa escola pública do 

município de Parelhas. A descrição do processo se deu através das seguintes ações: 

instalação de um novo sistema operacional, ativação das ferramentas de acessibilidade 

para a suprir as necessidades da estudante e realização de exercícios com base nestas 

ferramentas. Concluímos que a aluna teve um avanço na aprendizagem de informática 

básica. Porém existia barreiras para a inclusão que vão além do ensino de informática, 

mas que a mesma se mostra como um importante fator de inclusão. 
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ABSTRACT 

 
The theme approached in this qualitative study, deals with an inclusive experience of 

teaching Informatics to a student with visual impairment, held in a public school in the 

city of Parelhas. Within the discussion on inclusive education, understanding the 

dimension of forms of communicative accessibility is one of the barriers to thinking 

about assistive technologies suitable for students with visual impairment. This research 

is justified by the need to help visually impaired people to use means and resources 

that facilitate their learning about the basic fundamentals of computing. For this 

purpose, it was defined as a general objective to carry out an informatics teaching 

experience, through the use of assistive resources, for a student with low vision. The 

methodology used consisted of the description and analysis of the experience carried 

out in a public school in the city of Parelhas. The process was described through the 

following actions: installation of a new operating system, activation of accessibility 

tools to meet student needs and exercises based on these tools. We concluded that the 

student had an advance in basic computer learning. However, there were barriers to 

inclusion that go beyond computer education, but it appears to be an important factor 

for inclusion. 

 
 

KEYWORDS: Inclusion. Computing. Visual impairment. Communicative 
Accessibility. 
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1.  INTRODUÇÃO 
 

A inclusão no contexto escolar pode e deve ser compreendida como uma busca em 

oferecer aos estudantes, formas e meios de ensino adequados para que a experiência com o 

conhecimento sistematizado possa ocorrer. Uma busca a ser realizada por vários atores que 

fazem parte da comunidade escolar. Compreende também, não somente o universo do saber 

sistematizado, mas a construção das relações sociais e afetivas entre os estudantes, nas 

relações com os professores, na interação com o espaço físico disponível, entre outros 

aspectos que compõem o espaço de existência e relação de cada estudante. 

A escola sempre foi e é um espaço de existência da diversidade humana, da diferença, 

mas tal afirmação não quer dizer que as mesmas sempre estiveram presentes e respeitadas, 

tanto nas concepções de Educação que a mesma abarca, assim como nos seus currículos e 

nas práticas que levam a construção e identidade de cada cultura escolar. Tratar de inclusão 

na escola é tratar sobre diversidade, é tratar sobre as diferenças, o mundo é cheio dessas 

diferenças e elas existem principalmente na convivência entre as pessoas, neste contexto, 

acreditamos e defendemos a premissa de que ainda existe um espaço a ser preenchido. 

Quando as pessoas com algum tipo de deficiência não são incluídas na sociedade, seja por 

falta de tecnologias apropriadas ou por não saberem utilizar essas tecnologias, ou por 

qualquer outra forma da exclusão, existe as tecnologias assistivas que podem minimizar as 

barreiras e promover a inclusão digital e social destas pessoas. A pessoa com deficiência 

visual traz particularidades que precisam ser conhecidas para que os processos de ensino-

aprendizagem possam ser mais eficazes. 

De acordo com Villela (2015) 
 

“[...] A deficiência visual é a que mais atinge os brasileiros com 3,6%, sendo 
mais comum entre as pessoas com mais de 60 anos (11,5%). O grau intenso 
ou muito intenso da limitação impossibilita 16% dos deficientes visuais de  
realizarem atividades habituais como ir à escola, trabalhar e brincar. [...]” 

Diante desses dados importantes de pessoas que possuem essa deficiência, percebe-

se a necessidade de ajudar esses indivíduos a usufruir de diferentes tecnologias oferecidas 
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nos dias atuais em escolas, o computador é um exemplo de tecnologia assistiva que possui 

diversas ferramentas e podem ajudar os alunos com deficiência visual a utilizar o aparelho 

com mais eficiência. 

Neste trabalho foi abordado um caso de inclusão digital de uma aluna com baixa 

visão, do Ensino Fundamental - Anos Finais, da Escola Estadual Professor Mauro Medeiros 

(CAIC), localizada na cidade de Parelhas-RN, na qual a mesma foi auxiliada na busca de 

melhoria de suas experiências no uso do computador, o que a ajudou-a a quebrar algumas 

barreiras enfrentadas em seu dia a dia. 

 

2.  REFERENCIAL TEÓRICO 

 
A fundamentação utilizada neste estudo baseou-se numa perspectiva inclusiva para a 

área da Informática, especificamente, quanto ao uso de tecnologias assistivas, enquanto 

recurso facilitador da aprendizagem para deficientes visuais. Neste estudo é apresentado um 

recorte sobre deficiência visual e o uso destas tecnologias. 

Este trabalho consistiu em aprimorar os conhecimentos de uma aluna com baixa 

visão, isto é, a mesma tem uma parcialidade na visão, isto compromete os dois olhos mesmo 

que o indivíduo utilize óculos ou lente de contato. 

Segundo o Ministério da Educação (2006, p.16) 
 

“É a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros 
fatores isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, 
redução importante do campo visual, alterações corticais e/ou de 
sensibilidade aos contrastes, que interferem ou que limitam o desempenho 
visual do indivíduo.” 

A inclusão educacional de pessoas com deficiência, apresentam inúmeros desafios 

presentes no cotidiano escolar, como barreiras arquitetônicas, didáticas, atitudinais que 

impedem que os mesmos tenham experiências de aprendizagem igualitária e significativa. 

Dentre as formas de se promover a inclusão na escola, utilizamos tecnologias assistivas como 

meio de oportunizar o acesso ao conhecimento e a aprendizagem do deficiente. 
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Diversos fatores vão apontar para relevância do ensino de Informática, para 

deficientes visuais por meio das Tecnologias Assistivas. Estas tecnologias caracterizam- se 

como ferramentas ou recurso destinado a proporcionar à pessoa portadora de deficiência 

maior independência, qualidade de vida e mobilidade, um exemplo disso são os softwares 

sintetizadores de voz, ampliador de tela, letra grande, alto contraste, entre outros, os quais 

permitem ao deficiente visual utilizar o computador com mais precisão. 

Segundo Barbosa; Martins; Santos (2013, p.389) 
 

“[...]No entanto, ainda existe uma lacuna grande quando pessoas com algum 
tipo de deficiência querem se inserir nesse contexto. Seja por falta de 
tecnologias apropriadas ou por não saberem utilizar tais tecnologias. Nesse 
aspecto, o conceito de Tecnologias Assistivas é aplicado como um meio de 
minimizar as barreiras atreladas à deficiência e promover a inclusão digital e 
social desses indivíduos. [...]”. 

 

Com isso, essas tecnologias promovem uma inclusão social e tecnológica, se aliando 

ao uso de computadores para facilitar a comunicação no meio digital. Além de tudo os 

computadores têm um avanço de qualidade no processo de ensino aprendizagem e também 

eleva a autoestima dos deficientes visuais. 

De acordo com Ventavoli (2012, p.13) 
 

“Na educação o computador pode trazer muitos benefícios, podem aumentar 
o potencial criativo e garantir mais autonomia a professores e alunos. A 
escola não pode deixar de proporcionar a seus alunos o acesso a tecnologia – 
a inclusão digital e posteriormente a inclusão social.” 

Tendo em vista os aspectos mencionados, a inclusão educacional é como algo amplo 

que envolve toda a escola nos processos de aprendizagem, foi analisado a importância tanto 

dos alunos quanto dos professores em utilizar esses meios de tecnologia assistivas em sala 

de aula. 
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3.  METODOLOGIA 

 
Os métodos que foram utilizados para realização deste projeto na escola CAIC foram; 

aplicação dos questionários para o gestor, os professores e para a aluna deficiente visual, 

formatação do computador com o Linux educacional e ativação das ferramentas de 

acessibilidade, melhorias nas condições de utilização no smartphone e aplicação de 

atividades para a estudante, buscando comprovar a eficácia das modificações feitas. 

Do ponto de vista da forma de abordagem temos uma pesquisa  qualitativa, logo, 

foram coletados dados dos questionários aplicados para os membros da escola: gestor, 

professores e a aluna portadora de deficiência visual. 

Do ponto de vista dos objetivos do grupo, é uma pesquisa descritiva que foi realizada 

na Escola Estadual Doutor Mauro Medeiros (CAIC) em Parelhas, com uma aluna portadora 

de deficiência visual. 

 

4.  RESULTADOS 

Neste capítulo, serão apresentados os resultados obtidos na execução do projeto e as 

análises sobre a experiência.  Para uma visão das etapas do processo de intervenção junto a 

estudante com baixa visão, foi iniciada uma aproximação com a comunidade escolar para 

entender que aberturas teríamos para propor o trabalho e assim poder seguir com a proposta 

de inclusão digital. 

4.1 QUESTIONÁRIOS 

Inicialmente foram utilizados questionários. Cuja aplicação obteve as informações 

que auxiliaram no entendimento de como a inclusão digital poderia ser trabalhada na escola. 

No questionário que foi aplicado para os professores, afirmaram que na escola é trabalhado 

a inclusão, apresentam apenas na parte de intérprete de libras para deficientes auditivos e 

cadeirantes, eles não comentam trabalhar com inclusão para deficientes visuais. 
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O gestor reforça o que os professores falaram e ainda acrescenta que fazem bullying 

com a estudante e isso só prejudica ainda mais o aprendizado e interesse da mesma, também 

fala que a timidez dela dificulta cada vez mais seus estudos. 

No questionário elaborado para a aluna com baixa visão, obteve vários resultados tais 

como; a aluna não sabia o que era inclusão na escola, na qual explicou-se para ela citando 

um exemplo de inclusão, e logo ela respondeu que os professores tentavam ajudá-la, 

escrevendo com letras maiores na lousa, relatou que tem dificuldade em fazer os trabalhos 

escolares, pois não tem amigos para fazer os mesmos em grupos e seu celular estava 

inacessível, diz também que tem dificuldade de utilizar os computadores da escola, fala que 

chegou a ter acesso mas não utilizou o equipamento, comentou também que quando é 

passado atividades e trabalhos avaliativos em grupos, afirma que os alunos a excluem dessas 

atividades e acaba fazendo sozinha ou até mesmo nem cumprindo essas tarefas. 

Com as informações obtidas através do uso dos questionários o planejamento das 

ações do projeto foram organizadas. Entre as ações, foi identificada a necessidade de 

prepararmos o equipamento para o uso da estudante. Com isso se deu o processo de 

formatação do equipamento. 

4.2 FORMATAÇÃO 

Para a formatação do computador foi preparado um pendrive bootável com o auxílio 

do software Rufus. O Sistema instalado é gratuito e foi projetado com a  funcionalidade de 

oferecer aos alunos a facilitação de utilizar as ferramentas de fácil utilização. Por se tratar de 

um computador antigo, o esquema de partição escolhido foi o MBR (Master Boot Record). 

O sistema Operacional foi de 32 Bits, pois o computador possuía apenas 1GB (GigaByte) de 

memória RAM. 

Após a formatação o computador, que era muito lento, ficou mais usual e as opções 

de acessibilidade puderam ser ativadas. A partir deste ponto a aluna conseguiu usar o 

computador de forma mais fácil. Com isso, o caminho para a inserção das ferramentas de 

acessibilidades foi garantido. 
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4.3 FERRAMENTAS DE ACESSIBILIDADE 

No computador as ferramentas de acessibilidade podem ser: ampliador de tela, alto 

contraste, texto grande, leitor de tela, teclado de tela, alertas visuais, teclas de aderência, 

teclas lentas, teclas de repercussão e teclas de mouse. Foi escolhido as seguintes ferramentas: 

ampliador de tela tem a funcionalidade de ampliar os textos e as imagens da tela, alto 

contraste serve para deixar os aplicativos mais visíveis e texto grande para ampliar o tamanho 

da fonte do computador. Com isso, caminhamos para a utilização do computador pela 

estudante. 

Com o passar das aulas, que foram ministradas com o auxílio das ferramentas de 

acessibilidade do Linux educacional, percebeu-se um grande avanço na aprendizagem da 

aluna. No princípio das atividades de acompanhamento, observou-se muita timidez na forma 

de comunicação e a aluna não sabia ao menos ligar o computador. 

4.4 UTILIZAÇÃO DO COMPUTADOR PELA ALUNA 

Durante a aplicação das atividades a aluna foi auxiliada para a realização de uma 

tarefa, com o intuito de testar seus conhecimentos, que foram compreendidos no decorrer 

das aulas, a mesma mostrou grande relevância ao cumprir corretamente o que foi solicitado. 

Nas aulas ministradas, a aluna demonstrou relevância e obteve um bom desempenho 

de modo que alcançou grande desenvoltura e evoluiu ao ponto de conseguir desempenhar a 

tarefa ministrada á ela, fazer pesquisas, trabalhos escolares, compreende como utilizar as 

ferramentas de edição de texto, é capaz de adaptar as ferramentas de acessibilidades do 

computador para as necessidades especiais que a mesma possui, tudo isso sem o auxílio de 

um profissional. 

Com a aplicação das atividades foi possível perceber um ótimo avanço na 

aprendizagem da aluna, visto que a mesma conseguiu utilizar o computador para a realização 

de outras atividades escolares, melhorando o seu rendimento acadêmico. 
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5.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A experiência no ensino de informática para a aluna com baixa visão, demonstrou a 

importância das adaptações que facilitam o acesso a noções básicas da informática, enquanto 

condição do que compreendeu-se sobre inclusão digital. 

Durante o período de realização das aulas ministradas no CAIC, percebeu-se que a 

aluna teve um avanço na aprendizagem de informática básica. Como por exemplo o auxílio 

para a realização de atividades avaliativas ministradas pelos professores, foi possível 

perceber isso, pois a mesma relatou fazer trabalhos e pesquisas sozinha, com base nos 

conhecimentos adquiridos ao longo das aulas. Porém existia barreiras para a inclusão que 

vão além do ensino de informática, tais como: a turma não inclui ela nas atividades, acabava 

fazendo bullying; os professores não trabalhavam a inclusão na sala de aula. 

A inclusão digital é importante para oferecer a aluna novos métodos de aprendizagem 

de informática que a mesma não possui conhecimento. Entendeu-se que a inclusão digital 

tem grande importância na inclusão escolar, mas que somente ela não garante essa 

perspectiva ampla de inclusão.
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RESUMO 

Ir além das variadas possibilidades que o Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

proporciona, é explorar a área da prática profissional e analisá-la com um olhar crítico. Nesse 

viés, objetiva-se nesse trabalho apresentar a importância do profissional da área do lazer de 

acordo com resultados obtidos através da experiência de estágio de alunos do curso técnico 

integrado em Lazer, na Secretaria de Mobilidade Urbana de Natal(STTU), Departamento de 

Educação de Trânsito(DEDT). A metodologia utilizada para tal investigação deu-se por meio 

de pesquisa  qualitativa e quantitativa, utilizando-se referenciais teóricos da área da 

psicologia, pedagogia e do lazer. Obteve-se como resultado expressivo o aumento das 

contratações de técnico em lazer pelo setor e o feedback positivo dos contratantes.   

PALAVRAS-CHAVE: Lazer. Desenvolvimento. Ludicidade. Educação. Estágio. 

ABSTRACT 

To go beyond the varied possibilities that the Federal Institute of Rio Grande do Norte 

provides, is to explore the area of professional practice and analyze it with a critical eye. In 

this bias, the objective of this paper is to present the importance of leisure professionals 

according to the results obtained through the experience of internship students of the 

integrated technical course in Leisure, at the Department of Urban Mobility of Natal (STTU), 

Department of Education. Transit (DEDT). The methodology used for such investigation was 

through qualitative and quantitative research, using theoretical references in the area of 

psychology, pedagogy and leisure. The significant result was the increase in leisure technician 

hiring by the sector and the positive feedback from the contractors. 

 

KEYWORDS: Recreation. Development. Playfulness. Education. Internship. 
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1 INTRODUÇÃO 

Diante do processo desenfreado de transformações que a vida humana leva – em 

seus mais diversos aspectos, a diversidade e criatividade para o desenvolvimento sustentável 

em intervenções tem se tornado pauta das principais discussões ao redor do mundo. Como 

manter o progresso? Como progredir e garantir continuidade a esse ciclo? Nesse prisma 

discursivo, é necessário compreender os significados da  sustentabilidade,  que não só deve 

estar limitada ao contexto das questões ambientais e suas técnicas intervencionais, que são 

em sua maioria solicitadas quando  se trata de caminhos solucionais para suprir as lacunas 

exigidas pelo consumo desenfreado que o sistema capitalista desencadeou na sociedade, mas 

que também deve ser pensada no sentido social da qualidade de vida, na valorização do 

tempo livre e da aprendizagem através inovação. 

Considerando o ensino técnico oferecido pelos Institutos Federais, a 

profissionalização de milhares de jovens em áreas importantes para suas regiões tem aberto 

portas para um futuro de inovações e avanços, mas é importante salientar que essa 

construção do amanhã também depende do avanço das práticas que melhoram a qualidade 

de vida da sociedade e irão moldar por meio de suas técnicas os cidadãos do próximo 

século. Em consonância com essa perspectiva, o curso técnico integrado em Lazer, do IFRN 

campus Natal- Cidade Alta, possui em sua proposta um novo viés para a transformação do 

mundo por meio de intervenções práticas e adaptáveis, utilizando a ludicidade e o caráter de 

livre escolha do lazer como chave para o envolvimento, aprendizagem e desenvolvimento. 

Destarte, aponta-se a reflexão a cerca de um termo que não é novo, mas que incentiva um 

olhar diferente a respeito do progresso que se almeja para o futuro: Sustentabilidade social – 

que significa um conjunto de ações que visam promover melhor qualidade de vida, seja no 

campo físico, psicológico ou intelectual. Portanto, a importância da atuação desse 

profissional faz-se primordial em seu conceito, pela características de suas intervenções, e 

ainda mais relevante ao observarmos seus resultados nas variadas possibilidades de 

contribuição, dentre elas a área da educação. 

Nesse sentido, o presente trabalho, objetiva-se expor a prática profissional, realizada 

por alunos do curso técnico integrado em lazer – na modalidade estágio – juntamente com a 
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STTU (Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura do Natal), no DEDT (Departamento 

de Educação de Trânsito) durante o período de um ano e seis meses, utilizando técnicas 

aprendidas ao longo do curso para recriar a aprendizagem sobre educação de trânsito por 

meio da ludicidade de brincadeiras, jogos e interações. As ações foram realizadas em 

diversas escolas da capital e ruas da cidade, sendo elas moldadas a partir das necessidades 

de cada público alvo, buscando a transferência de conhecimento a cerca das regras que 

norteiam o trânsito. Além disso, faz-se essencial a análise dos resultados obtidos a partir de 

dados quantitativos e qualitativos, correlacionando o aumento no número de contratações do 

técnico em lazer pelo DEDT. Considera-se então, como principal desafio dos presentes e 

futuros profissionais da área, formados pelo IFRN, garantir o reconhecimento social da 

importância de sua atuação profissional, fazer compreender-se sua alta adaptabilidade 

mediante as áreas de aplicação e promover a aplicação das benefícios obtidos por meio 

dessa inovação, principalmente da esfera da educação, já que é respaldado seus positivos 

resultados, preservando seu valor democrático e equitativo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Como referencial bibliográfico, tomou-se como embasamento alguns autores e 

pensadores da área do lazer, da psicologia e antropologia, como: Joffre 

Dumazedier(1995), Jean Piaget(1947), Lev Vygotsky(1934). Onde o levantamento, 

seleção e documentação foi feito através da análise de bibliografias já publicadas sobre o 

assunto em livros, revistas, monografias, teses e dissertações, procurou-se analisar 

materiais cientificamente já publicados por outros pesquisadores. 

Tais autores, em suas explanações teóricas, dissertam sobre a importância dos 

processos educativos e sua eficiência, possibilitando a correlação com a ludicidade como 

mecanismo de progresso nas relações de aprendizagem. Considerando as contribuições de 

Piaget (1947, p.87), o aprendizado se dá de forma ativa, em que o receptor interage e não 

é apenas espectador de informações despejadas sobre sua capacidade cognitiva. Também 

vislumbrou a flexibilidade necessária no processo de aprendizagem, para ele “O saber é 

um sistema de transformações que se tornam progressivamente adaptadas” assim 
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justificando a indispensável prática inovadora proporcionada pelas vantagens do lazer e a 

atuação de um profissional capacitado e respaldado pelas principais ideias do teórico 

Dumazedier(1995, p.54) que explana a diversidade dos interesses abordados e afirma três 

frentes de avanço pelo lazer: o desenvolvimento, descanso e divertimento. E por fim, 

conecta-se com o brilhante trabalho de Vygotsky (1997, p.72) que influencia também o 

processo de ensino, colocando no professor a missão de “instrutor”, tal como é realizado o 

trabalho de um monitor de lazer e atividades recreativas que pratica a orientação 

estimulando a participação centrada no educando, desse modo aplicando a aprendizagem 

colaborativa sugerida pelo autor. 

3 METODOLOGIA 

Para produção deste estudo empregamos uma abordagem qualitativa, que foi 

constituída a partir da análise dos níveis de empregabilidade dos estagiários técnicos em 

lazer no DEDT, e também a abordagem qualitativa - que refere-se a interpretação dos 

resultados obtidos a partir da atuação dos profissionais da área do lazer. Houve também a 

pesquisa etnográfica, isto é, a pesquisa baseia-se na observação e levantamento de hipóteses, 

onde procura-se descrever o que, na nossa visão, ou seja, na nossa interpretação, está 

ocorrendo no contexto pesquisado, para tentar compreender através da observação 

assistemática como os participantes reagiram diante da aplicação de novas metodologias nas 

atividades lúdicas propostas pelo DEDT. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Apresenta-se como resultado expressivo o aumento nos níveis de empregabilidade de 

estagiários técnicos em lazer, fato explicitado na contratação de cinco alunos do curso 

técnico integrado em lazer do IFRN, pela Prefeitura Municipal do Natal através da STTU e 

o DEDT, no ano de 2019 - contraste observado no ano de 2018, no qual apenas dois alunos 

foram admitidos, pioneiramente iniciando suas contribuições no departamento para com a 

sociedade. Expondo, então, concretamente o encadeamento positivo no desempenho do 

técnico em lazer e sua importância nas demais áreas de trabalho. Também ressalta-se o 
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feedback positivo dos contratantes, que observaram a excelência em qualidade das 

atividades realizadas com os públicos e o compromisso em fazer a mensagem educacional 

ser transmitida e apreendida ao longo das ações.  

Logo, apresentam-se alguns registros das atividades mencionadas:  

 

Fonte: própria(2018) 

Ao longo do período trabalhado pelos estagiários do curso técnico em Lazer do IFRN 

campus Natal- Cidade Alta, ações de ludicidade foram realizadas em toda a cidade do Natal, 

em períodos da manhã e tarde. Dentre as atividades: Multa Moral, nem por um minuto; 
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Projeto Cidade-mirim de trânsito; Vamos estacionar certo; Maio amarelo: Nós somos o 

trânsito; Projeto agentes-mirins de trânsito. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Por seguinte, tem-se que o progresso no desenvolvimento das atividades lúdicas 

inicialmente propostas, bem como no planejamento personalizado de novas intervenções, 

consequentemente exemplificado pelo aumento considerável dos níveis de empregabilidade 

de estagiários técnicos em lazer no DEDT e demais instituições que usam o lazer como 

ferramenta para ensino-aprendizagem, com a seleção de novos estudantes no ano de 2019 

que se difere do cenário antes observado no ano de 2018. Assim, totalizam-se sete técnicos 

em lazer em um total de dez estagiários que colaboram nas atividades de educação de 

trânsito da STTU – Prefeitura Municipal do Natal. Portanto, o âmbito de atuação do 

profissional de lazer encontra-se em construção contínua, com acompanhamento na 

formação profissional, representando um leque de possibilidades que se abre com a 

ludicidade desde recreações mais simples até cooperações no planejamento e construção de 

políticas públicas de uma cidade. As habilidades que abordam essa área se expressam em 

conformidade com os ideais de hospitalidade, empatia e responsabilidade social, previstos 

na grade curricular do curso, que garante maior capacitação para vivências plenamente 

completas e acessíveis aos futuros incluídos no processo de desenvolvimento psicossocial 

do lazer, através da ludicidade para com os seus participantes. Percebe-se que a prática 

profissional dos alunos do Curso Técnico Integrado em Lazer na STTU e no DEDT 

promove a associação da tríade ensino, pesquisa e extensão, sendo objetivo do IFRN a 

formação profissional e para a vida como possibilidade de exercício da cidadania. 
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Educação Prisional no IFRN  

 
1,2,3 IFRN – Campus Natal Zona Leste (EaD) 

ÁREA TEMÁTICA: (Educação) 

 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo descrever o processo de inclusão de pessoas privadas de 
liberdade no ensino superior a distância no Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte (IFRN), na modalidade a distância, no Curso Superior de Gestão 
Ambiental. Apresentamos neste artigo os caminhos percorridos para efetivar esta oferta bem 
como dificuldades encontradas no processo. A metodologia utilizada é o estudo de caso, onde 
enfatizamos a análise em três dimensões da ação em curso: a recepção de alunos privados de 
liberdade, as estratégias didáticas e pedagógicas escolhidas para a garantia da permanência 
destes alunos e a perspectiva de construção de uma política institucional para atendimento desse 
público. Como resultado, constatamos imprescindível a abertura do IFRN para a garantia da 
inclusão de pessoas privadas de liberdade, para a responsabilidade social da garantia da oferta 
de educação no sistema prisional e a possibilidade que as instituições têm de expandir-se e 
possibilitar novas formas de promoção da cidadania por meio da educação. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação PPL; EAD; Inclusão; Cidadania. 

RESUME 
This article aims to describe the process of inclusion of persons deprived of liberty in distance 
higher education at the Federal Institute of Education Science and Technology of Rio Grande 
do Norte (IFRN), in the distance modality, in the Higher Course on Environmental 
Management. We present in this article the paths taken to make this offer effective as well as 
difficulties encountered in the process. The methodology used is the case study, where we 
emphasize the three-dimensional analysis of the ongoing action: the reception of students 
deprived of liberty, the didactic and pedagogical strategies chosen to guarantee the permanence 
of these students and the perspective of building a policy. to attend this public. As a result, we 
see the opening of the IFRN to ensure the inclusion of persons deprived of liberty, the social 
responsibility to ensure the provision of education in the prison system and the possibility for 
institutions to expand and enable new forms of promotion. citizenship through education. 
 
KEYWORDS: PPL Education; EAD; Inclusion; Citizenship. 
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INTRODUÇÃO 
 

Neste artigo refletiremos sobre o processo de implantação da Educação a Distância 

no Sistema prisional Federal e Estadual do RN. A iniciativa parte da gestão do IFRN em 

cooperação com outras instituições que administram o sistema prisional e de Justiça do Estado. 

Muito embora a educação tenha sido tema de relevância enfatizada com intensidade e abraçada 

pela Constituição Federal de 1988, apenas na segunda metade da década de 1990, os governos 

federais e estaduais iniciaram as discussões sobre a garantia do direito à educação a pessoas 

privadas de liberdade.  

Por razão da crise econômica e política que comandou o Brasil na década de 1990, as 

mudanças necessárias para a implementação da educação pautada em princípios cidadãos foi 

adiada e apenas em 1996 entrou em vigor a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 1996), que ratificou o que a Lei de Execuções 

Penais (Lei 7.210/1984) brasileira estabelecia. A LEP, responsável pela gestão das penas nos 

presídios brasileiros, é considerada uma das mais modernas do mundo, e dedica uma seção à 

oferta de educação como parte fundamental no processo de reintegração da pessoa privada de 

liberdade ao universo fora dos muros e grades.  

A educação prisional deve ser para o Estado ao mesmo tempo que uma precaução 

indispensável aos interesses da sociedade, quanto uma obrigação para com o detento. Por meio 

da educação, os sujeitos moldam-se aos sistemas sociais vigentes e constituem a sincronia 

necessária para a vida social. A educação prisional parece ter, portanto, uma dupla finalidade. 

Ela tanto oferece ao apenado as ferramentas sociais fundamentais para sua cidadania, quanto 

possibilita uma forma humanizada de cumprimento da pena. 

 Onofre (2012) salienta que mesmo com essas determinações da LEP, a educação 

prisional no Brasil ainda está em um “Estado de invisibilidade” (ONOFRE, 2012, p.16). O 

direito à educação no espaço prisional brasileiro como qualquer outro direito, dentro ou fora da 

prisão, perpassa a realidade histórica-social brasileira na qual os direitos garantidos não são 

direitos efetivados, tornando-se ainda mais grave na prisão por se constituir um espaço 

extremamente punitivo onde o acesso a educação como qualquer outro direito é visto como 

meio de leniência ao infrator. 

Fato que podemos observar claramente diante dos dados do sistema de informações 

estatísticas do Sistema Penitenciário brasileiro, (INFOPEN), divulgados no fim de 2018 pelo 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), do Ministério da Justiça, apontam que o Brasil 
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já é o terceiro país em número de presos, atrás apenas dos Estados Unidos e da China, o quarto 

colocado é a Rússia. 

Estudos demonstram que os jovens entre 18 e 35 anos é a principal população no sistema 

prisional brasileiro. Dados de 2018 ainda afirmam que a maior parte das pessoas encarceradas 

não possui o ensino fundamental completo. Muito embora a oferta da educação no sistema 

prisional seja assegurada por lei, a aplicação da mesma, quando ocorre, é de forma precária. 

O total de pessoas encarceradas no país chegou a 726.712 em junho de 2016. Em 

dezembro de 2014, era de 622.202. Houve um crescimento de mais de 104 mil pessoas. Cerca 

de 40% são presos provisórios, ou seja, ainda não possuem condenação judicial. Mais da metade 

dessa população é de jovens de 18 a 29 anos e 64% são negros (INFOPEN, 2018). 

A taxa de presos para cada 100 mil habitantes subiu para 352,6 indivíduos em junho de 

2016. Em 2014, era de 306,22 pessoas presas para cada 100 mil habitantes. 

Os crimes relacionados ao tráfico de drogas são os que mais levam pessoas às prisões, 

com 28% da população carcerária total. Somados, roubos e furtos chegam a 37%. Homicídios 

representam 11% dos crimes que causaram a prisão. Do universo total de presos no Brasil, 55% 

têm entre 18 e 29 anos.  

Quanto à escolaridade, 75% da população prisional brasileira não chegaram ao ensino 

médio. Menos de 1% dos presos têm graduação. Boiago (2013, p.32) recorrendo ao documento 

da UNESCO (1995) reflete: 

 
Pode-se constatar que a população carcerária é composta pelo segmento social 
marginalizado historicamente, o qual não teve, em sua condição de vida antes do 
encarceramento, acesso aos direitos sociais básicos, como saúde, trabalho e, em 
especial, educação. Em muitos casos, após o encarceramento muitos desses direitos 
continuam sendo negados aos reclusos (UNESCO, 1995). 

 

Dados que se constatam também mediante realidade das atuais características 

identificadas nas prisões no Brasil, tais como: estrutura física inadequada, superlotação, corpo 

prisional insuficiente e muitas vezes despreparados, violência e violação a qualquer direito 

humano fazendo do encarceramento no Brasil um ambiente inadequado e sem a menor condição 

de promover a “reinserção social" bem como uma pena com direitos efetivados.  

No Brasil, a violação de direitos se mantém e infelizmente é um quadro que não se 

vislumbra uma solução a curto e médio prazo, o que em muito nos entristece. Haja vista que o 

poder público e a sociedade de modo geral ainda mantém conceitos e entendimentos no qual 

privação de liberdade não é o suficiente para o apenado. E assim o país mantém práticas em seu 

sistema prisional já rechaçadas pela legislação nacional e internacional. 
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Diante dessa realidade questionamos: como assegurar a afirmação de um direito 

humano, tão elementar como o acesso à educação formal aos privados de liberdade?  A 

educação ainda se apresenta como grande instrumento para construção da cidadania.  

 
No ambiente prisional, com todo o seu real e imaginário mundo, marcado 
historicamente pela inexistência de ações institucionalizadas, o processo educativo 
encontra desafios ainda mais avassaladores no aspecto da oferta, permanência e 
compreensão política do seu impacto social (FREIRE, 2016). 

 
 

Neste contexto, o IFRN que tem como princípio a defesa dos direitos humanos, a 

inclusão social bem como o compromisso com as mudanças necessárias para o 

desenvolvimento social, acolheu no ano de 2017 um grupo de 9 apenados do Presídio Federal 

de Mossoró-RN e da Penitenciária Agrícola Mário Negócio. Instigados pelo propósito de 

contribuir com a redução da criminalidade e orientação ao retorno dos apenados a convivência 

social de forma digna transformados e libertos pelo conhecimento, decidiu oferecer ao Sistema 

Prisional do RN uma possibilidade de reintegração por meio da educação. 

Assim, a pesquisa tem um caráter investigativo/exploratório, utilizou como aporte a 

análise documental, pesquisa de campo, entrevista com os profissionais envolvidos, mas 

também intenciona contribuir, a partir da historicização, para a visualização de um quadro que 

nos apresente um caminho possível para inclusão de jovens e adultos privados de liberdade no 

processo educativo. A “Cela de aula” como nos diz Leme (2007) é um lugar ainda pouco 

investigado, assim é um lugar com muitas perguntas que aguardam respostas.  

Este estudo tem ainda o propósito de promover o diálogo sobre as possibilidades da 

educação a distância no universo prisional, em especial, implementada pelo IFRN Natal, 

Campus Natal Zona Leste. Apresentamos ainda um olhar sobre a metodologia utilizada, sobre 

as estratégias e sobre os desafios que apontam a serem superados. 

 
A INCLUSÃO EM EAD PARA PESSOAS PRIVADAS DE LIBERDADE 
NO IFRN  
 

No segundo semestre de 2017, o Campus EAD do Instituto Federal de Educação Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte recebeu a demanda de um grupo de 09 alunos aprovados 

cumprindo pena de privação de liberdade no Sistema Prisional Federal e Estadual. Estes 

candidatos disputaram em ampla concorrência às ofertas de ingresso no Curso Superior de 

Tecnologia em Gestão Ambiental, por estarem aptos ao ingresso na Instituição. Após a 

superação dos trâmites burocráticos da matrícula, ocorrido através de procurador autorizado 
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judicialmente, a entrada do grupo foi regulamentada e o início do semestre letivo foi garantido 

conforme planejamento da equipe pedagógica responsável pelo acompanhamento. 

Ao fim daquele semestre, foi possível verificar a efetividade do trabalho pioneiro 

realizado, através do elevado rendimento de maior parte dos alunos. A partir de então, esse 

processo ganhou uma amplitude maior e vem sendo construído gradativamente através do 

empenho de diversos atores.  

Relatar essa experiência bem como as dificuldades e caminhos possíveis para efetivação 

do ensinar e aprender em meio a grades é o objetivo deste trabalho. “Para uma pessoa que se 

encontra privada de liberdade, entende-se que a EaD possa cumprir um papel importante em 

seu processo educativo (MELGARÉ, 2010, p. 91) ” 

No Campus Natal Zona Leste (EaD) do IFRN, existem duas graduações: Licenciatura 

em Língua Espanhola e Tecnólogo em Gestão Ambiental, que são oferecidos via Programa 

Universidade Aberta do Brasil – UAB.   

As pessoas privadas de liberdade e jovens em cumprimento de medida socioeducativa 

realizam uma prova do ENEM específica: o ENEM PPL (pessoas privadas de 

liberdade) http://portal.inep.gov.br/web/guest/enem-pll . O que difere do Enem tradicional é 

apenas a data. Os candidatos que se submetem ao ENEM PPL têm a nota final lançada no banco 

de dados dos alunos e podem concorrer a uma vaga de nível superior em qualquer instituição 

do Brasil.  

Os alunos do Presídio Federal de Mossoró e do Complexo Agrícola Mário Negócio, 

foram aprovados no Curso de Tecnologia em Gestão Ambiental, do Campus Mossoró na 

modalidade presencial e em seguida foram transferidos para o mesmo curso, na modalidade a 

distância. 

A transferência de modalidade ocorreu devido à necessidade de adequação do sistema 

educacional na eminente busca pela redução de distância na educação, ao sistema prisional para 

privados de liberdade, haja vista que a modalidade que mais se adequa a situação dos alunos 

em privação de liberdade é a modalidade à distância, pois não exige presença física às aulas, 

diferentemente da modalidade presencial. 
 
Desse modo a educação como emancipação percorre a existência de práticas 
educacionais, que permitam que os educadores e os alunos trabalhem em prol de 
mudanças necessárias para a construção de uma sociedade melhor e isto inclui ter 
acesso a educação (SCHNIDER, 2013,2017) 
 

A experiência é inédita no IFRN; por isto, o caminho para um atendimento tão 

específico está sendo construído. Apresentar como o processo de educação prisional está sendo 
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desenvolvido, bem como refletir acerca dessa experiência, contribui para tomarmos decisões 

sobre quais caminhos seguir.  

 
ADVERSIDADES DA EDUCAÇÃO PRISIONAL A DISTÂNCIA 
 

A Educação a Distância pode ser considerada a mais democrática das modalidades de 

educação, pois se utilizando de tecnologias de informação e comunicação transpõe obstáculos 

à conquista do conhecimento. 

Para Moran (2011), a Modalidade a distância: 

 

Compactua diretamente com a proposta inicial desse estudo, a implementação da EaD 
no contraditório ambiente prisional, na escola que exerce a constante luta para 
conseguir o seu espaço na sociedade prisional e resiste com a possibilidade de uma 
proposta de emancipação e revisão de história de vida para o sujeito educando preso. 
(MORAN, 2011) 

 
Diante das especificidades pertinentes a educação prisional e cientes de que a educação 

é um meio para a emancipação do homem, faz-se sempre que necessário percorrer a existência 

de práticas educacionais que permitam mudanças para a construção de didáticas e métodos 

pedagógicos que garanta o acesso à educação. Sob essa ótica e com o compromisso de acolher  

os apenados privados de liberdade no Presídio Federal de Mossoró bem como os Apenados do 

Complexo Penal Mário Negócio, presídio estadual, a direção do IFRN Mossoró, em parceria 

com a Direção do Campus Natal Zona Leste (EaD) do IFRN consolidam o acordo de 

cooperação feito com as instituições envolvidas no processo de assistência educacional 

prisional e torna-se concreto a garantia ao direito a educação  através da modalidade EaD os 

alunos privados de liberdade ingressam no  Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental 

pelo sistema educacional prisional . 

Assim, a educação a distância, surge nesse processo de ensino-aprendizagem com o 

objetivo de democratizar a educação tornando-se acessível a todos. Tendo como características 

principais a flexibilidade e praticidade com o foco central no aluno, porém para que alcance um 

resultado eficiente é preciso uma estrutura mínima para sua eficácia.  

As adversidades enfrentadas na implementação da educação no presídio federal, foram 

muitas e as severas restrições de segurança impossibilitam o acesso de materiais didáticos 

diverso, equipamentos para aulas experimentais, aulas de campo, tecnologias interativas e por 

último, mas não menos importante, a não utilização da plataforma (Moodle) que é o meio 

formal de comunicação entre aluno – professor, aluno - tutor.  
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As aulas de campo, por exemplo, têm o objetivo de tirar o aluno do ambiente de 

aprendizagem teórico, das quatro paredes e/ou da frente de uma tela para conhecer outro 

ambiente, para consolidar o seu conhecimento, colocar em prática o que ele aprendeu. A 

inclusão digital e, esses tipos de atividade ainda não são possíveis no sistema prisional, 

principalmente no sistema prisional federal. Então, como adaptar isso? 

  No âmbito do IFRN, as maiores barreiras são simbólicas. O estigma da prisão 

enquanto espaço de punição e sofrimento às vezes impede a sociedade de perceber que a pessoa 

privada de liberdade é um sujeito de direitos e que a Lei impõe a oferta de educação para todos: 

livres, privados de liberdade, deficientes, hospitalizados, institucionalizados em comunidades. 

  Muito embora as dificuldades apontadas, acredita-se que a formação escolar é 

um direito que possui um potencial de transformar fora ou dentro das prisões. A principal chave 

como molde do ser humano, pois é sabido que a informação abre portas. Nos diz Onofre (2007) 

que ao estudar sobre a educação de adultos presos, afirma que a educação tem como finalidade 

a formação do sujeito e sua ampliação de leitura do mundo, despertando a sua criatividade e 

participação na construção do conhecimento e superação da condição atual. 

O principal intuito da educação nas prisões é proporcionar a ressocialização do apenado, 

possibilitando sua reintegração social. Antes de mais nada é necessário reconhece-los como 

indivíduos portadores de experiências de vida, respeitando as suas diferenças, como afirma 

Santos (2004),  

 
“A educação de adultos exige uma inclusão que tome por base o reconhecimento do 
jovem adulto como sujeito; coloca-nos o desafio de pautar o processo educativo pela 
compreensão e pelo respeito do diferente e da diversidade: ter o direito a ser igual 
quando a diferença nos inferioriza e o de ser diferente quando a igualdade nos 
descaracteriza. Ao pensar no desafio de construirmos princípios que regem a educação 
de adultos, há de buscar-se uma educação qualitativamente diferente, que tem como 
perspectiva uma sociedade tolerante e igualitária” (SANTOS, 2004.) 

 
 Isto posto, nenhuma instituição educacional pode se ausentar dessa reflexão. Deve 

puxar para si a responsabilidade para que com outros possamos construir um caminho onde o 

direito à dignidade possa ser acessado. Onofre 2011, salienta que os educadores comprometidos 

com a inclusão social não podem se ausentar da militância pela “elaboração e implementação 

de políticas públicas voltadas para a educação escolar nos espaços de privação de liberdade, 

como garantia de possibilidade de resgate de vida digna ao cidadão aprisionado. Onofre (2011, 

p. 268). Onofre (2011, p 275) destaca ainda a Educação Prisional como algo difícil de ser 

concretizado, mas evidencia que esse lugar é uma vereda para que o apenado possa ser 

reinserido na sociedade.  
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O trabalho ainda se encontra em uma fase inicial, de construção de um projeto 

pedagógico que contempla a educação prisional. Os profissionais empenhados no processo têm 

encontrados dificuldades. É importante ressaltar que na assistência educacional prisional aos 

apenados privados de liberdade, a integração da educação e a segurança no espaço prisional 

não são antagônicos, porém um desafio para todos os envolvidos que precisam entender a oferta 

da educação a esses indivíduos como um direito básico de cidadania. E, de acordo com as 

experiências vivenciadas entendemos que o atendimento pela EaD que possui em sua identidade 

os princípios de equidade, da diferença e da proporcionalidade tendo como pilar, a proposta de 

construção de cursos com o olhar para o aprendiz é a direção. 

E através da equipe do projeto de pesquisa Privados de Liberdade no Ensino Superior a 

Distância no IFRN: Que práticas pedagógicas? Coordenado Pela Professora Doutora Edneide 

da Conceição Bezerra, busca-se por melhores métodos e práticas educacionais para que o IFRN 

e outras instituições educacionais que venham abrir as portas a educação prisional e integra-la 

a sua política de inclusão tendo como uma das finalidades garantir a permanência destes alunos 

nos cursos superiores que optaram em realizar. Observa-se a primazia do acompanhamento 

pedagógico para auxiliar e desenvolvimento cognitivo, habilidades individuais e competências 

sociais que os habilitem a explorar as próprias potencialidades e assim usufruir das 

oportunidades que a sociedade lhes oferecem.  

Desta forma em conjunto com as instituições parceiras: Judiciário, Conselhos 

penitenciários, Direção dos presídios, conselho comunitários e demais membros das 

instituições envolvidas, através de encontros promovidos com o objetivo em discutir sobre o 

tema e abordar ações embasadas pela reflexão e desafios experimentados, os pontos que temos 

privilegiado são:  

- Realizar o planejamento, organização e operacionalização do curso, horários, 

disciplinas, turma e professores para cada período letivo; 

- Realizar o acompanhamento pedagógico dos estudantes no processo 

ensino/aprendizagem no que concerne à avaliação de rendimentos, avaliação do desempenho 

docente e avaliação do curso;  

- Colaborar na criação, adaptação e distribuição dos materiais didáticos necessários para 

a realização do curso; 

- Coordenar reuniões junto aos professores, alunos e equipe pedagógica do Sistema 

prisional estadual e do Presidio Federal Mossoró;  

- Planejar e coordenar as aulas presenciais junto aos professores e PFMOS; 
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- Incentivar o desenvolvimento de pesquisas e projetos de acordo com o contexto do 

grupo de alunos;  

- Acompanhar, registrar e divulgar o desempenho acadêmico dos estudantes; 

- Participar de reuniões, aulas inaugurais e eventos que necessitem a presença do professor; 

- Elaborar relatório semestral de desempenho de alunos conforme demandas da Direção 

Acadêmica do IFRN ou PFMOS.  

- Implementar práticas pedagógicas inovadoras que possam viabilizar a formação, 

estimulo e desenvolvimento do conhecimento na cela de aula bem como no contexto do espaço 

prisional que se encontra. 

- No âmbito do ensino em EaD estamos dialogando com os setores pertinentes a 

possibilidade de viabilizar a construção do moodle off-line para substituir o moodle, pois, os 

alunos privados de liberdade, não podem acessar a internet.  

- A adaptação do material de uso do aluno que necessitam de um processo de impressão 

diferenciado para atender às severas normas de segurança do presídio.  

   -  Construção de um documento com encaminhamentos pedagógicos a serem 

desenvolvidos na educação prisional a distância. 

         -   Construção de artigos para socializar os achados da pesquisa. 

Além de oficinas pedagógicas presenciais que são planejadas e inseridas no cronograma 

ao final de cada módulo de natureza prática e realizadas nas instituições prisionais na “cela de 

aula” um ambiente preparado para isso. Sempre acompanhadas da Equipe pedagógica da 

instituição.  

De acordo com Ferreira (2018),  

 
A desconstrução de um sistema rígido de requisitos de qualidade pôde apontar novos 
caminhos para novas oportunidades para a construção do conhecimento na escola 
prisional por meio da implementação da EaD como modalidade de ensino. E, nesse 
sentido, de (re) adaptações e (re) construção de espaços nas escolas prisionais serão 
necessárias ações saneadoras a cada projeto pedagógico que será gerido nesses 
espaços, pois se faz necessário atentar que a própria EaD está em constante 
transformação e adaptação 
. 

Esse estudo tem como objetivo partindo da pesquisa das demandas pedagógicas e de 

forma colaborativa, implementar e ampliar o debate sobre a oferta da EaD através de convênios 

realizado entre o IFRN com Instituições prisionais para assistência educacional. Fortalecendo 

o processo de institucionalização através de ações e estratégias que estão sendo construídas, 

com o propósito de proporcionar uma formação humanizada e integral para os presos privados 

de liberdade além do projeto de ampliar a oferta de vagas voltadas para o aluno privado de 

liberdade com o propósito de fortalecer e garantindo a permanência e a construção de métodos 
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e práticas educacionais que contemple as especificidades encontradas na complexidade da 

educação nas prisões  e entenda a educação prisional como uma política de inclusão Direito, 

garantido pela Constituição Federal de 1988 e demais Legislações nacionais e internacionais 

através de reflexões e apontamentos de práticas pedagógicas promovendo o desenvolvimento 

da integridade da pessoa como reconhecimento de Direito Humano à educação bem como 

entender que a educação transforma e liberta. 

 
CONSIDERAÇÕES 
 

  O Brasil das dívidas sociais com negros, pobres, nordestinos e também com 

apenados, que em muitas vezes foram excluídos antes de cometerem qualquer delito, tem um 

dos sistemas penitenciários mais cruéis, que “destrói a subjetividade do homem, no sentido de 

não lhe oferecer nenhuma possibilidade de racionalização da situação em que se encontra. 

(FREI BETO apud KOTSCHO, 2003, p. 41).  

 O IFRN na sua experimentação em EAD para privados de liberdade tem iniciado 

um processo que poderá apontar um caminho possível para a garantia do direito humano à 

educação para privados de liberdade e a valorização da ocupação do tempo. Entendemos que a 

experiência tem um importante papel ao apresentar a ação que começou a ser desenvolvida no 

período letivo de 2017.2 na Instituição, bem como, contribuir para pesquisas que têm como 

facetas a EAD e a Educação Prisional. 

O Processo ainda em uma fase inicial já nos aponta algumas veredas: os privados de 

liberdade têm direito a educação e a EaD é um caminho possível para acessar esse direito. 

Devido ao caráter restritivo da condição do apenado. Entende-se ser de caráter bastante 

democrático a oferta da educação a distância, porém não podemos deixar de destacar a 

complexidade do processo educativo prisional e o desafio que começam na comunicação entre 

aluno e professor de buscar métodos e práticas educativas que possibilitem a inclusão da 

educação no espaço prisional. 

Ainda que as regras rígidas de segurança exijam que práticas educativas e conteúdos 

abordados sejam  readaptados e reconstruídos para atender a normatização do sistema prisional 

aos custodiados privados de liberdade bem como desenvolver habilidades e competências 

necessárias para construir  o conhecimento significativo, humanizado para a realidade dos 

sujeitos educandos presos nas escolas prisionais é preciso persistir avançar para garantir a 

educação e contribuir com resgate e a reconstrução de sua história de vida e o seu retorno à 

sociedade fora da prisão. 
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RESUMO 

O objetivo do trabalho é estudar titulação dos docentes no Brasil e no IFRN no ano de 2017, 

tendo como referência a meta 13 do atual PNE que trata da elevação da proporção de mestres e 

doutores que atuam na educação superior. Para tanto, foram utilizados como procedimentos a 

pesquisa bibliográfica, a pesquisa documental e a análise de dados do senso da educação 

superior. A meta citada visa alcançar até 2024 a elevação da qualidade da educação superior e 

ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no 

conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. 

Conclui-se que o percentual estabelecido nacionalmente para a meta já foi alcançado em 2015. 

Quanto ao IFRN, 83% dos docentes que atuam no ensino superior possuem mestrado ou 

doutorado, entretanto o percentual de doutores não só está distante de alcançar o percentual 

previsto na meta 13 para 2024, já alcançada nacionalmente, como também estava abaixo da 

média nacional e regional em 2017. 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Superior. Qualidade da Educação Superior. Plano Nacional 

de Educação. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to study the goal 13 of the current PNE that deals with the 

increase of the proportion of masters and doctors who work in higher education, having 

as a research cut the qualification of the professors in Brazil and the IFRN in the year 

2017. For this, bibliographic research, documentary research and data analysis of the 

sense of higher education were used as procedures. The goal is to achieve by 2024 the 

increase in the quality of higher education and increase the proportion of faculty masters 

and doctors in effective exercise in the whole system of higher education to 75%, of which 

a total of at least 35%. It is concluded that the percentage established nationally for the 

target has already been reached in 2015. Regarding the IFRN, 83% of the teachers who 
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work in higher education have masters or doctorates, however the percentage of doctors 

is not only far from reaching the percentage predicted in the goal 13 to 2024 as it was also 

below the national and regional average in 2017. 

KEYWORDS: Highter Education. Quality of Higher Education. National Education Plan. 

1 INTRODUÇÃO 

Promover uma educação de qualidade nunca foi tão imprescindível, sobretudo nos 

dias de hoje, uma vez que ela possibilita a ascensão social, permite o (re)conhecimento 

dos problemas sociais e dá suporte no processo de solução dos mesmos. Nesse sentido, 

para que isso se torne possível, um dos principais objetivos norteadores da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, é de promover uma educação de qualidade, bem como buscar estabelecer padrões 

mínimos dessa e, consequentemente, da melhoria do sistema educacional. Vale salientar 

que, para promover a qualidade do processo educativo, necessita-se de profissionais cada 

vez mais capacitados e que estejam envolvidos com a sociedade do conhecimento, ou 

seja, empenhados com o desenvolvimento da pesquisa e extensão, de modo a contribuir 

para a uma efetiva evolução da qualidade educacional no país. 

Diante disso, há de se compreender que para promover uma educação de 

qualidade são necessários mecanismos e políticas educacionais de fomento à formação 

docente. Uma dessas políticas/mecanismo é o Plano Nacional de Educação, que 

estabelece as metas para o desenvolvimento e qualidade a educação brasileira, bem como 

da garantia do direito à educação, em regime de colaboração da União com Estados, 

Municípios e o Distrito Federal. O Plano possui 20 metas e entre elas uma que trata da 

elevação da proporção de mestres e doutores que atuam na educação superior. É sobre ela 

que este trabalho versará, tendo como recorte de pesquisa a titulação dos docentes que 

atuam nesse nível, no Brasil, no Nordeste e no IFRN no ano de 2017. A pesquisa é de 

natureza qualitativa e quantitativa, em função da especificidade de cada uma das etapas 

do trabalho de pesquisa. Como procedimentos foram adotados a pesquisa bibliográfica, a 

pesquisa documental e a análise de dados do senso da educação superior.  
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O estudo é parte de uma pesquisa desenvolvida no âmbito do projeto “Expansão 

e qualidade da educação superior no contexto do Plano Nacional de Educação (2014-

2024): um estudo sobre a oferta das licenciaturas no Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN” desenvolvido no IFRN campus 

Currais Novos e do Projeto Integrado de Pesquisa “Expansão e qualidade da educação 

superior no contexto do Plano Nacional de Educação (2014-2024): Tensões, limites e 

perspectivas”, financiado pelo CNPq desenvolvido pela Universidade Federal de Goiás e 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O planejamento é uma ação intrínseca ao ser humano, atividades desenvolvidas 

por estes são intencionais e conscientes, dirigidas a objetivos determinados previamente. 

No campo educacional, o planejamento está relacionado a consecução de objetivos 

comuns, visando sustentar determinado projeto de educação e sociedade.  Castro (2010, 

p. 01) concebe esse planejamento como “Todo ato intencional, político e técnico para 

direcionar as atividades do campo educacional, buscando racionalizar os fins e os meios 

para conseguir os objetivos propostos”. No que concerne à educação, ocorre em três 

dimensões, as quais estão inter-relacionadas, segundo Castro (2010): planejamento do 

sistema educacional; planejamento escolar; e planejamento do ensino. Conforme a autora, 

a primeira dimensão diz respeito ao nível macro, ao planejamento do sistema educacional 

do país e aos direcionamentos de sua política educacional. 

Como se pode perceber, o planejamento em educação em suas diferentes 

dimensões implica, portanto, a tomada de decisões para organização de ações futuras, seja 

a curto, a médio ou a longo prazo que visem o cumprimento do direito de todos à 

educação. É nesse sentido que se insere a importância de um Plano Nacional de Educação 

(PNE), o qual, segundo Cury (2013, p. 25) “[...] existe, em nosso País, para que o direito 

à educação seja devidamente ofertado e assegurado, já que estamos falando de um direito 

juridicamente protegido”.  

O atual PNE brasileiro foi aprovado por meio da Lei nº 13.005, de 25 de junho de 

2014 com vigência para o período de 2014-2024. É formado por 20 metas e 254 
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estratégias voltadas para o atendimento das seguintes diretrizes elencadas na Constituição 

Federal de 1988: erradicação do analfabetismo; universalização do atendimento escolar; 

melhoria da qualidade do ensino; formação para o trabalho; promoção humanística, 

científica e tecnológica do País e estabelecimento de meta de aplicação de recursos 

públicos em educação como proporção do produto interno bruto. As 20 metas podem ser 

agrupadas na seguinte forma: metas estruturantes para a garantia do direito à educação 

básica com qualidade; metas voltadas para redução das desigualdades e valorização da 

diversidade; metas que tratam da valorização dos profissionais da educação; uma meta 

que trata da gestão democrática da educação pública; uma meta que trata do 

financiamento da educação e um grupo de metas que se referem ao ensino superior 

(BRASIL, 2014a).  

Dentro desse último grupo, estão três metas que tratam da expansão e qualidade 

da educação superior, tanto na graduação como na pós-graduação e preveem a elevação 

da taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa líquida para 33%  da 

população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 

40% das novas matrículas, no segmento público (Meta 12); elevação da qualidade da 

educação superior e ampliação da proporção de mestres e doutores do corpo docente em 

efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, 

no mínimo, 35% doutores (meta 13) e elevação gradual do número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 mestres e 25.000 

doutores (meta 14) (BRASIL, 2014b). 

Neste trabalho enfatizaremos a análise da meta 13. Acerca dela é importante 

destacar que o debate em torno da busca de qualidade para a educação não é recente, 

remonta ao início da organização do(s) sistema(s) educacional(ais) brasileiro, tampouco 

se restringe a educação superior, mas sim a todos os seus níveis, suas etapas e 

modalidades. Ademais, conforme Cabral Neto; Castro (2018, p. 49):  

 

A noção de qualidade é complexa, polissêmica e, muitas vezes 

subjetiva. A diversidade de emprego do termo “qualidade” tem, 

frequentemente, suscitado, controvérsias; diferentes agentes sociais têm 

atribuído significados distintos para esse termo, de acordo com seus 

interesses, suas concepções de homem e de sociedade.  
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 Na educação superior, sobretudo, a qualidade tem sido relacionada a inserção do 

país na chamada sociedade do conhecimento e defendida como estratégia de elevação da 

competividade nacional no cenário econômico mundial. Assim, tem predominado uma 

perspectiva gerencial de qualidade, vinculada aos interesses do mercado, ainda que numa 

constante correlação de forças com um viés de qualidade democrático e inclusivo.   

A elevação da titulação dos docentes que atuam na educação superior é um dos 

fatores que podem ampliar a qualidade desse nível de ensino uma vez que necessita-se de 

profissionais cada dia mais capacitados e que estejam envolvidos com a sociedade do 

conhecimento, ou seja, que estejam empenhados com o desenvolvimento do ensino, da 

pesquisa e extensão, de modo a contribuir para a uma efetiva evolução da qualidade 

educacional no país. 

3 METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido utilizando abordagens qualitativas e qualitativas, em 

função da especificidade de cada uma das etapas do trabalho de pesquisa. Quanto aos 

objetivos, por se tratar de uma pesquisa de levantamento de dados, esta pôde ser 

classificada como descritiva, já que, segundo Gil (2002, p. 123) “As pesquisas descritivas 

têm como objetivo primordial a descrição das características de determinada população 

ou fenômeno”. 

A pesquisa resultou de estudos e tratamento de dados de base primária e 

secundária, por meio de levantamentos, exploração de bases de dados e microdados 

disponibilizados. Quanto aos procedimentos de pesquisa, adotou-se a revisão da 

literatura, a análise documental e a análise dos microdados do Censo da Educação 

Superior 2017. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 

A meta 13 do atual PNE (2014-2024) determina que até 2024, último ano de 

vigência do Plano, seja alcançada a ampliação da proporção de mestres e doutores do 

corpo docente em efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior para 
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75%, sendo, do total, no mínimo, 35% doutores. Para sua avaliação, a meta possui dois 

indicadores, o 13A, relativo ao percentual de docentes com mestrado ou doutorado e o 

13B, referente ao percentual de docentes com doutorado. 

Conforme dados do Relatório do 2º. Ciclo de monitoramento das metas do PNE – 

2018, produzido pelo Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais – INEP, o 

indicador 13A, nacionalmente, já havia sido alcançado em 2015 e o 13B fora alcançado 

ainda em 2014.  Nesse caso, reitera-se o questionamento feito por Cabral Neto; Castro 

(2018, p. 51), o de que “É pertinente indagar se a meta 13 do PNE não estabeleceu 

indicadores pouco ousados no que se refere, notadamente, ao percentual de doutorado 

para atuar no ensino superior”. No ano de referência para elaboração das metas, 2012, 

esse percentual era de 32,3%, já bem próximo da meta prevista para doze anos depois, 

tornando um desafio fácil de ser superado.  

Quando se analisam os dados por região, observa-se que há uma significativa 

discrepância regional. Quanto ao percentual de docentes com mestrado ou doutorado a 

região Norte possui o menor percentual (72,9%), seguida da região Centro-Oeste (75%), 

Nordeste (79,8%), Sudeste (81,8%) e Sul (82,7%). O mesmo ocorre em relação ao 

percentual de doutores no corpo docente do ensino superior: região Norte (32,2%), 

Centro-Oeste (36,8), Nordeste (39,3%), Sul (42,7%) e Sudeste (44,1%). Assim, ainda que 

nacionalmente a meta tenha sido atingida, algumas regiões estão buscando alcançá-la, 

evidenciando assim que a desigualdade educacional brasileira se mantém também nesse 

aspecto. 

No gráfico a seguir, analisarmos o percentual de docentes na educação superior 

com mestrado e/ou doutorado em 2017, estabelecendo como recorte o IFRN, a região 

Nordeste e Brasil. 
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Gráfico 1: Percentual de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado –

IFRN, Nordeste e Brasil em 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Microdados do Censo da 

Educação Superior/INEP 2017 

 

É possível concluir que o IFRN superou o percentual regional e nacional, 

alcançando o montante de 83% de docentes que atuam na educação superior com 

mestrado ou doutorado, enquanto que em 2017 a média regional é de 79% e a brasileira 

80%. Contudo, quanto ao percentual de doutores, o IFRN está abaixo da média regional 

10 pontos e da média nacional 12 pontos percentuais. Enquanto no Brasil a média é de 

41%, no Nordeste é de 39% e no IFRN de 29%. 

Já quando se comparam os dados do IFRN com os demais institutos e centros 

federais, a realidade é diferente, conforme observa-se no gráfico a seguir:  
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Gráfico 2: Percentual de docentes na educação superior com mestrado ou doutorado no 

IFRN e nos IFs e Cefets em 2017 

 

Fonte: Elaborado pelo Laboratório de Dados Educacionais a partir dos Microdados do Censo da 

Educação Superior/INEP 2017 

 

Quanto ao percentual de mestrado ou doutorado, os índices do IFRN e do total de 

Ifs e Cefets são idênticos, 83%, respectivamente. Ao considerar apenas os docentes com 

doutorado, já há uma diferença de cinco pontos percentuais. Enquanto no IFRN esse 

índice é de 29%, na totalidade dos Ifs e Cefets – incluindo-se também o IFRN nesse 

conjunto – o índice chega a 35%. 

Assim, conclui-se que quanto aos docentes que atuam na educação superior com 

pós-graduação Stricto Sensu, o IFRN já atende ao que preconiza a meta 13 do atual PNE, 

entretanto o percentual de doutores não só está distante de alcançar o percentual previsto 

na meta 13 como também estava abaixo da média nacional e regional em 2017.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Neste artigo, discutiu-se a meta 13 do PNE, a qual busca, até 2024, ampliar o 

número de mestres e doutores para 75%, sendo que 35% desse percentual devem ser 

doutores. Essa meta é de suma importância para a melhoria da qualidade da educação, 
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tendo em vista que amplia a formação dos docentes que atuam na educação superior, 

podendo trazer impactos positivos para este nível de ensino.  

Conclui-se que a meta foi elencada no atual PNE visando alcançar em dez anos 

um índice que já estava quase alcançado nacionalmente no ano de aprovação de Lei do 

PNE. Essa meta poderia ter buscado alcançar índices maiores e ampliar o desafio de 

formar docentes para a educação superior em nível de doutorado para além dos 35% 

previstos.  No que concerne ao IFRN, o desafio para alcançar a atual média nacional está 

na formação docente justamente nesse nível, uma vez que ainda estamos com 29% destes 

com doutorado. Essa meta é de extrema importância para o instituto uma vez que essa 

instituição é referência nacional para a formação profissional de qualidade. 
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EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: O PROGRAMA PROEJA FLORES DO 
MUNICIPIO DE FLORÂNIA/RN 

 
Damião Celestino de Araújo 

Ernesto Alexandre Tacconi Neto 
 

RESUMO 
 
O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos - PROEJA tem sido muito debatido, tendo em vista o seu projeto e os 
investimentos realizados, que vem apresentando algumas dificuldades para a implantação e concretização nas 
instituições de ensino. Este estudo tem como objetivo analisar o Programa Municipal de Educação de Jovens e 
Adultos do Município Florânia/RN – PROEJA Flores, assim como apresentar a sua concepção e finalidades, o 
trabalho desenvolvido foi elaborado através de uma pesquisa de campo realizada na Escola Municipal Macária 
Giffoni de Medeiros, junto a seis alunos pertencentes aos ciclos I e II do programa PROEJA Flores, hoje 
incluídos na modalidade EJA. Haja vista que através de pesquisa realizada foi constatado que o PROEJA Flores 
cumpriu de forma quantitativa e qualitativa com suas ambições e com suas finalidades que era atender alunos 
residentes na Zona Rural e Urbana do município, sendo a maioria homens e mulheres com a faixa etária entre 15 
e 80 anos, sendo um público bastante heterogêneo, prevalecendo apenas à necessidade de cada um. Com  o 
estudo foi constatado tambem que esses jovens, adultos e idosos incluídos no programa, muitos deles eram 
trabalhadores rurais, ou em outros trabalhos com ou sem experiência profissional, jovens em busca de novas 
expectativa de vida entre outros que sentiam necessidades em aprender para poder ajudar seus filhos ou netos em 
suas tarefas escolares. A pesquisa foi norteada pelas teorias de GIL (2007), Freire (1986), Triviños (1987), 
Haddad (2002), diante tudo que foi argumentado conclui-se que o PROEJA Flores possui os pré-requisitos e a 
capacidade de contribuir com a transformação da sociedade. Para que isso aconteça é necessário que a 
participação desses jovens adultos e idosos seja reconhecida como autentica na sociedade, e isso só se efetiva 
com a criação de programas de incentivos e não com a extinção deles. 
 
Palavras-chave: Políticas Educacionais - PROEJA – PROEJA Flores. 
 
ABSTRACT 
 
The national programme for the integration of Professional Education with basic education in adult and youth 
education-PROTECT has been much debated, with a view to your project and investments, which has been 
showing some difficulties for deployment and implementation in the educational institutions. This study aims to 
analyze the Municipal program of adult and youth education in the municipality of municipalities/RN – 
PROTECT Flowers, as well as submit your design and purposes, the work was elaborated through a field 
research held at Escola Municipal Macaria Giffoni de Medeiros, along with six students belonging to the I and II 
cycles of the program PROTECT Flowers, today included in the EJA. Considering that through research it was 
found that the PROTECT Flowers served of quantitative and qualitative manner with their ambitions and their 
purpose was to meet students residing in Rural and Urban Area of the city, being mostly male and women in the 
age group between 15 and 80 years, being a very heterogeneous audience, just the need of each. With the study it 
was found that these young people, adults and the elderly included in the program, many of them were rural 
workers, or in other works with or without work experience, young people in search of new life expectancy 
among others who felt needs to learn to help their children or grandchildren in your homework. The research was 
guided by the theories of GIL (2007), Freire (1986), Triviños (1987), Haddad (2002), on everything that was 
argumenntado it appears that the PROTECT Flowers has the prerequisites and the ability to contribute to the 
transformation of society. For this to happen it is necessary that the participation of these young adults and the 
elderly be recognized as authentic in society, and this only becomes effective with the creation of incentive 
programs and not with their extinction. 
 
Keywords: PROEJA - Florãnia - Dilemmas - Perspectives. 
 

1 INTRODUÇÃO 
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No Brasil, a partir da década de 2000, a alfabetização de jovens e adultos foi tratada 

como prioridade pelo Governo Federal, onde o Conselho Nacional de Educação estabeleceu 
as funções e as bases legais da Educação de Jovens e Adultos fundamentadas na Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LBD, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos 
Parâmetros Curriculares Nacionais. Além disso, o Decreto nº 5.478 de 2005 instituiu o 
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, que cobre a Educação Profissional Técnica de 
nível médio e a formação inicial e continuada de trabalhadores.  

Desse modo, este estudo tem como ponto de partida o caso do Programa Municipal de 
Educação de Jovens e Adultos do Município Florânia/RN – PROEJA Flores.  

A pesquisa foi realizada na Escola Municipal Macária Giffoni de Medeiros, na cidade 
de Florânia/RN, onde servia como Polo de atendimento coletivo. 

O objetivo geral foi analisar o Programa Proeja Flores do Município de Florânia/RN. 
Os objetivos específicos foram apresentar a concepção e as finalidades do programa; verificar 
como o programa foi implementado; e identificar os motivos que levaram os estudantes a 
optarem pelo Programa PROEJA Flores. 

Vale ressaltar que a pesquisa, justifica-se pela necessidade de entender quais os 
possíveis motivos ou causas para que esse projeto tenha chegado ao fim, conta também com 
opiniões de teóricos preocupados com o desenvolvimento da Educação de Jovens e Adultos, 
como GIL (2007), Freire (1986), Triviños (1987), Haddad (2002) entre outros, que muito 
conhecimento vem proporcionando sobre a EJA no Brasil. 

Portanto, para melhor entendimento dessa pesquisa o trabalho foi dividido em tópicos 
sequenciados começando do introdutório até chegar aos referenciais utilizados para formação 
teórica do trabalho. 

1.2 METODOLOGIA 

Segundo Strauss e Corbin (1998), o método de pesquisa é um conjunto de 
procedimentos e técnicas utilizados para se coletar e analisar os dados. O método fornece os 
meios para se alcançar o objetivo proposto, ou seja, são as “ferramentas” das quais fazemos 
uso na pesquisa, a fim de responder nossa questão.  

GIL (2008) nos diz que estudo de caso consiste no estudo profundo e exaustivo de um 
ou poucos objetos, de maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento. 

Esta modalidade de pesquisa é amplamente usada nas ciências biomédicas e sociais 
(GIL, 2007, p. 54).  

Um estudo de caso pode ser caracterizado como um estudo de uma entidade bem 
definida como um programa, uma instituição, um sistema educativo, uma pessoa, ou 
uma unidade social. Visa conhecer em profundidade o como e o porquê de uma 
determinada situação que se supõe ser única em muitos aspectos, procurando 
descobrir o que há nela de mais essencial e característico. O pesquisador não 
pretende intervir sobre o objeto a ser estudado, mas revelá-lo tal como ele o percebe. 
O estudo de caso pode decorrer de acordo com uma perspectiva interpretativa, que 
procura compreender como é o mundo do ponto de vista dos participantes, ou uma 
perspectiva pragmática, que visa simplesmente apresentar uma perspectiva global, 
tanto quanto possível completa e coerente, do objeto de estudo do ponto de vista do 
investigador (FONSECA, 2002, p. 33). 
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No que se refere à pesquisa descritiva ela tem a ação de descrever as características de 

determinadas populações ou fenômenos. 

A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de informações sobre o que 
deseja pesquisar. Esse tipo de estudo pretende descrever os fatos e fenômenos de determinada 
realidade (TRIVIÑOS, 1987).  

Para Triviños (1987, p. 112), os estudos descritivos podem ser criticados porque pode 
existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos. Estes fogem da possibilidade de 
verificação através da observação. Ainda para o autor, às vezes não existe por parte do 
investigador um exame crítico das informações, e os resultados podem ser equivocados; e as 
técnicas de coleta de dados, como questionários, escalas e entrevistas, podem ser subjetivas, 
apenas quantificáveis, gerando imprecisão. 

Já sobre a pesquisa bibliográfica, o autor nos revela que é desenvolvida com base em 
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. 

Na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas 
pesquisas. O desenvolvimento da pesquisa é imprevisível. O conhecimento do pesquisador é 
parcial e limitado. O objetivo da amostra é de produzir informações aprofundadas e 
ilustrativas: seja ela pequena ou grande o que importa é que ela seja capaz de produzir novas 
informações (DESLAURIERS, 1991, p. 58). 

A pesquisa de campo caracteriza-se pelas investigações em que, além da pesquisa 
bibliográfica e/ou documental, se realiza coleta de dados junto a pessoas, com o recurso de 
diferentes tipos de pesquisa (pesquisa ex-post-facto, pesquisa-ação, pesquisa participante, 
etc.) (FONSECA, 2002). 

O trabalho desenvolvido foi elaborado através de uma pesquisa de campo realizada na 
Escola Municipal Macária Giffoni de Medeiros, junto a seis alunos pertencentes aos ciclos I e 
II do Programa PROEJA FLORES, hoje incluídos na modalidade EJA. 

O levantamento foi realizado no período de 26 de abril a 26 de maio de 2018 e o 
instrumento utilizado para coletados dados foi um roteiro de entrevista semiestruturado, com 
trechos gravados através de vídeos em forma de documentário.  

Os dados foram tratados através de análise de conteúdo com determinadas 
características metodológicas: objetividade, sistematização e inferência. Segundo Bardin 
(1979, p. 42), ela representa um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visam 
a obter, por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, 
indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 
condições de produção e recepção dessas mensagens. 

Para a realização dessa pesquisa foi examinado o Projeto Político Pedagógico-PPP da 
escola campo de pesquisa, o projeto PROEJAFLOES, Leis, decretos e resoluções criados a da 
EJA no Brasil e observações no ambiente escolar. Foi verificada a Lei Municipal n° 681 de 27 
de Junho de 2011, onde se solidificou o projeto, assim como também foi analisado 
demonstrativo dos alunos do PROEJAFLORES e EJA durante 2011 a 2018. 

A escola acima citada foi criada através do Decreto de Lei nº 601/08 de 26 Agosto de 
2008, tendo como órgão mantenedor a Secretaria Municipal de Educação do município de 
Florânia/RN, com recursos oriundos da esfera federal como PDDE (Plano Dinheiro Direto na 
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Escola), PDE (Plano de Desenvolvimento da Educação), PNAE (Programa Nacional de 
Alimentação Escolar), PNATE (Programa Nacional do Transporte Escolar) e Recursos de 
Orçamento Municipal.  

Quanto a sua estrutura física, a escola dispõe de 06 salas de aula, 01 sala de biblioteca, 
02 despensas, 01 cozinha, 09 banheiros, sendo 02 adaptados, 01 sala de secretaria, 01 sala de 
direção, 01 laboratório de informática, 01 sala de coordenação/ professor, 01 sala de arquivos, 
01 almoxarifado, 01 pátio coberto e rampas de acesso.  

Sua capacidade de matrícula é de 400 alunos, tendo matriculado 266 alunos do Ensino 
Fundamental, no sistema regular e Modalidade EJA distribuído em três turnos (matutino, 
vespertino e noturno) atendendo 156 alunos nos anos iniciais, e 110 alunos no nos finais. 
Dispomos de um quadro geral de 33 servidores: sendo 14 professores, todos com nível 
superior e 08 especialistas. Os demais funcionários desenvolvem seu trabalho nas seguintes 
funções: 02 gestores, 02 coordenadores pedagógicos, 02 secretários, 02 auxiliares de 
biblioteca, 04 merendeiras, 04 auxiliares de serviços gerais, 02 vigias.  

2 A TRAJETÓRIA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL  

A política pública PROEJA tem sido debatida em todo território, tendo em vista o seu 
projeto oficial e os investimentos realizados, trouxe consigo algumas dificuldades para a 
implantação e concretização nas instituições de ensino, de acordo com estudos realizados 
milhões de brasileiros não tiveram oportunidade de estudar. Os motivos para isso são os mais 
variados e, por trás deles que parecem individuais, há na verdade inúmeras barreiras de ordem 
social, econômico, político e educacionais.  

Brasil, (2007, p.18). 
A grave situação educacional que os números revelam exige refletir o quanto têm 
estado equivocadas as políticas públicas para a educação de jovens e adultos, 
restritas, no mais das vezes, à questão do analfabetismo, sem articulação com a 
educação básica como um todo, nem com a formação para o trabalho, nem com as 
especificidades setoriais, traduzidas pelas questões de gênero, raça, espaciais (campo 
– cidade), geracionais etc.  

Afinal, ir à escola não é algo que dependa simplesmente do individual, de um simples 
desejo ou do esforço de cada um, abordar um direito constitucional e que exige um conjunto 
de apoio social e amplo. Se essas pessoas e suas famílias tivessem condições dignas de vida, 
assistência médica, condições adequadas de trabalho e moradia, oferta de escolas no local 
onde residem, certamente poderiam ter a oportunidade de estudar e a sua realidade seria outra 
bem mais diferente. 

Não se pode falar em um projeto de Educação de Jovens e Adultos sem antes fazer 
uma pequena retrospectiva de como se deu o ensino desse grupo no Brasil. 

Quanto à Educação de Jovens e Adultos no Brasil, Galvão e Soares (2005, p.258) nos 
falam que:  

Pode-se afirmar que, desde a chegada dos portugueses ao Brasil, o ensino do ler e do 
escrever aos adultos indígenas, ao lado da catequese, constituiu uma das ações 
prioritárias no interior do projeto de colonização. 

Aguiar (2001, p.10) coloca que a educação dada pelos jesuítas não só abrangeu 
crianças, jovens e adultos, mas também indígenas, africanos e colonos portugueses. Porém, o 
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autor também argumenta que os indígenas e africanos foram apenas catequizados, o que, por 
um lado, ajudava a Igreja Católica a rebanhar novos adeptos e, por outro, transformava 
indígenas e africanos em “mais dóceis”.  

Na década de 1930 com Getúlio Vargas no poder, ocorreu à criação do Ministério da 
Educação e das Secretarias de Educação dos Estados. Este momento foi marcado pelo 
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, com convite para os autores deste manifesto 
participarem do governo (PILETTI, 2008, p.74,76). 

Foi ai que a educação de adultos começa a tomar seu espaço, na Constituição de 1934, 
foi instaurado o “ensino primário integral gratuito e de frequência obrigatório extensivo aos 
adultos”, em consonância com o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova.  

Entretanto, conforme destaca Piletti (2008, p.78), o governo se dedicou primeiro a 
uma reforma do ensino secundário e superior e, assim, conforme a tradição do país deu maior 
importância ao ensino das elites.  

Nessa direção, Haddad e Di Pierro (2000, P.110) defende que: 
É reponsabilidade da união, previsto na constituição de 1934, e deveria incluir 
dentro de suas normas o ensino extensivo aos adultos, tendo em vista que pela 
primeira vez a educação de jovens e adultos era reconhecida e recebia um tratamento 
particular.  

De acordo com Haddad e Di Pierro (2000, p.111), em 1942 foi criado o Fundo 
Nacional de Ensino Primário, que deveria realizar um programa de ampliação do Ensino 
Primário, inclusive de Ensino Supletivo. Em 1945, foi estabelecido que tal fundo deveria usar 
25% dos seus recursos para um plano geral de Ensino Supletivo. 

Segundo Porcaro, (2011, p.29), apud, Manacorda, (1992, p.353), como consequência 
da ausência de políticas, são detectados altos índices de analfabetismo no país. O governo 
decide criar um fundo para alfabetização de adultos. Conjuntamente a isto, a criação da 
Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (UNESCO) passa a 
acontecer por parte desta pressão, para que os países membros (o Brasil, um deles) educassem 
seus adultos.  

UNESCO 1945, CEAA 1947, a EJA apesar dos impasses continua ganhando seu 
lugar, pois para o governo o analfabetismo era visto com um mal que devia der eliminado.  

A Campanha foi extinta antes do final da década, e as censuras eram apontadas tanto 
às suas falhas administrativas e financeiras, quanto à sua orientação pedagógica. Conforme 
Souza (2007), seus organizadores compreendiam que a simples ação alfabetizadora era 
insuficiente, devendo dar prioridade a educação de crianças e jovens, ao qual a educação 
ainda significa alteração em suas condições de vida. 

Em 1960, o pensamento pedagógico de Paulo Freire, assim como sua proposta para a 
alfabetização de adultos, inspiraram os principais programas de alfabetização e educação 
popular que se realizaram no país. 

 Freire (1986) propunha uma ação educativa que não negasse a cultura do educando, 
mas que fosse significativa e transformadora, tendo como base o diálogo. Nesta perspectiva o 
autor ressalva: “onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o 
que ensinar, há sempre o que aprender”. 
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Galvão e Soares (2005, p.269) nos falam que em 1963, a Campanha Nacional de 

Alfabetização de Adultos foi encerrada. Paulo Freire foi chamado junto ao Ministério da 
Educação para elaborar o Plano Nacional de Alfabetização. Esse processo foi interrompido 
pelo Golpe Civil-Militar de 31 de março de 1964. 

Aguiar, (2001, p.16-17) revela que devido a isto, em 1966, determinando o uso dos 
Fundos Nacionais de Ensino Primário e Médio, na alfabetização de maiores de dez anos, 
através do Decreto de n° 57.895/66. Em 1967, foi instituído o Movimento Brasileiro de 
Alfabetização, como Fundação MOBRAL.  

O MOBRAL funcionou com uma estrutura paralela e autônoma ao Ministério da 
Educação e reeditou a campanha nacional, conclamando a população a fazer sua parte nesta 
campanha e recrutando alfabetizadores, sem muita exigência (GALVÃO; SOARES, 2005, 
p.270).  

Para tanto, o MOBRAL firmou convênios com Comissões Municipais e Secretarias de 
Educação e também com instituições privadas, tanto de caráter confessional ou não, além de 
outros órgãos governamentais. 

Dentre estes são citados por Haddad e Di Pierro (2000, p.115):  
[...] o Departamento de Educação Básica de Adultos, um dos departamentos da 
Cruzada Evangélica de Alfabetização, com o Movimento de Educação de Base da 
CNBB, com o SENAC e o SENAI, com o Serviço de Radiodifusão Educativa do 
Ministério de Educação e Cultura, através do Projeto Minerva, com o Centro 
Brasileiro de TV Educativa (FCBTVE), com a Fundação Padre Anchieta, dentre 
outros. 

Em 1967, o governo centraliza e assume a alfabetização através do MOBRAL, que 
possui um caráter assistencialista e civilizador. Nesse programa as comissões municipais 
executavam as atividades de alfabetização, porém o material didático, a orientação e 
supervisão pedagógica são de caráter central. 

Para Galvão e Soares, (2005, p.270). Os últimos momentos do MOBRAL foram 
marcados por denúncias, o que resultou na criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para apurar a aplicação de recursos e explanação de falsos índices de analfabetismo. O 
Movimento ainda foi criticado por não garantir continuidade dos estudos, assim, muitos 
desses alfabetizados “esqueceram” o ler e o escrever.  

A Fundação Educar, diferentemente do MOBRAL, faz parte do Ministério da 
Educação. Ao se singularizar frente ao antecessor, a Fundação Educar não estava envolvida 
diretamente com alfabetização, constava apenas como um órgão de supervisão e 
acompanhamento das instituições que recebiam verbas para a execução de seus programas. A 
Constituição de 1988 estende o direito à educação aos que não haviam frequentado ou 
concluído o Ensino Fundamental.  

Em 1990, apesar de ser o Ano Internacional da Alfabetização e da Constituição de 
1988, o governo Collor extinguiu a Fundação Educar. Entretanto, não criou nenhuma 
substituta, ficando, assim, ausente o governo federal como articulador de uma política 
nacional de alfabetização (GALVÃO; SOARES, 2005, p.271).  

Galvão e Soares, (2005, p.272), também revela que desse modo, os municípios 
ampliaram a oferta de educação para jovens e adultos. Conjuntamente a isso, experiências 
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começam a ser desenvolvidas em outros espaços, como universidades, movimentos sociais e 
organizações não governamentais. Muitas metodologias de ensino passaram a ser utilizadas 
com base em novas descobertas da psicologia, linguística e educação.  

Galvão e Soares, (2005, p.272) ainda descreve que em 1996, é lançado o Programa 
Alfabetização Solidária, reeditando práticas consideradas já superadas, com seis meses de 
duração (um mês para o treinamento e cinco para desenvolver a alfabetização). O programa 
propunha que instituições universitárias do Sul e Sudeste supervisionassem as ações 
realizadas em locais da região Norte e Nordeste, trazendo entes exógenos, sem contextualizá-
los. Além disso, houve o programa “Adote um analfabeto”, que reforça a imagem do 
analfabeto como incapaz, denotando ainda um caráter assistencialista. Os resultados atingidos 
por este programa também foram pouco significativos, visto que menos de 20% dos atendidos 
por este foram considerados capazes de ler e escrever. Entretanto, houve outros programas 
nesse período, como o Programa Nacional de Educação e Reforma Agrária, gestado em uma 
articulação entre o Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (HADDAD; DI 
PIERRO, 2000, p.124). 

Ainda na década de 90, acontece na Tailândia/Jomtiem, a Conferência Mundial de 
Educação para Todos, onde foram estabelecidas diretrizes planetárias para a Educação de 
Crianças, Jovens e Adultos. 

Cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deverá estar em condições de aproveitar as 
oportunidades educacionais oferecidas para satisfazer suas necessidades básicas de 
aprendizagem. Estas necessidades abarcam tanto as ferramentas essenciais para a 
aprendizagem (como a leitura e a escrita, a expressão oral, o cálculo, a solução de 
problemas) como os conteúdos básicos da aprendizagem (conhecimentos teóricos e 
práticos, valores e atitudes) necessários para que os seres humanos possam 
sobreviver, desenvolver plenamente suas capacidades, viver e trabalhar com 
dignidade, participar plenamente do desenvolvimento, melhorar a qualidade de sua 
vida, tomar decisões fundamentais e continuar aprendendo. A amplitude das 
necessidades básicas de aprendizagem varia de país a país em sua cultura e muda 
inevitavelmente com o transcurso do tempo. (WCEA, 1990, p. 157) 

 

Em 1997, realizou-se na Alemanha/Hamburgo, a V Conferência Internacional de 
Educação de Jovens, promovida pela UNESCO (Organização das Nações Unidas). É 
evidenciado no documento da UNESCO (1994, pag. 8), quando relata que: 

O desenvolvimento de escolas inclusivas que ofereçam serviços a uma 
grande variedade de alunos em ambas as áreas rurais e urbanas requer 
a articulação de uma política clara e forte de inclusão junto com 
provisão financeira adequada - um esforço eficaz de informação 
pública para combater o preconceito e criar atitudes informadas e 
positivas - um programa extensivo de orientação e treinamento 
profissional - e a provisão de serviços de apoio necessários. Mudanças 
em todos os seguintes aspectos da escolarização, assim como em 
muitos outros, são necessárias para a contribuição de escolas 
inclusivas bem-sucedidas: currículo, prédios, organização escolar, 
pedagogia, avaliação, pessoal, filosofia da escola e atividades extra-
curriculares. 
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Em 1998, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação – LDB 9394/96, dedica dois artigos 

(arts. 37 e 38), no Capítulo da Educação Básica, Seção V, para reafirmar a obrigatoriedade e a 
gratuidade da oferta da educação para todos que não tiveram acesso na idade própria. 

Em janeiro de 2003, o Ministério da Educação - MEC anunciou que a alfabetização de 
jovens e adultos seria uma prioridade do novo Governo Federal. Para isso, foi criada a 
Secretaria Extraordinária de Erradicação do Analfabetismo, cuja meta foi erradicar o 
analfabetismo durante o mandato de quatro anos do governo Lula. Para cumprir essa meta foi 
lançado o Programa Brasil Alfabetizado, por meio do qual o MEC contribuirá com os órgãos 
públicos estaduais e municipais, instituições de ensino superior e organizações sem fins 
lucrativos que desenvolvam ações de alfabetização. 

O Rio Grande do Norte possui atualmente mais de 420 mil pessoas analfabetas - um 
percentual equivalente a 15,76% da população - que gira em torno de 3, 5 milhões, segundo 
último levantamento do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2017). 

No estado foi criada a Resolução nº 02/2016 – CEB/CEE/RN, 19 de outubro de 2016 
que estabeleceu diretrizes operacionais para a oferta de Educação de Jovens e Adultos – EJA, 
mediante a realização de Cursos e Exames de Certificação de Estudos. 

Em seu art. 1o: 

A Educação de Jovens e Adultos – uma das modalidades da educação básica – 
destina-se àqueles que não tiveram acesso ou continuidade dos seus estudos no 
ensino fundamental e médio, na idade própria. 

 

Barcelos (2007, pag.30) identifica na EJA um papel social fundamental na inclusão 
das várias camadas da sociedade historicamente excluídas, com a finalidade de ampliação de 
participação na vida pública. A formação de educadores tem a ver com as representações e 
com o imaginário social contemporâneo, ela passa pelo cotidiano e se relaciona com os 
conceitos, hábitos, costumes e preconceitos. “Enfim, formação e experiência são irmãos 
inseparáveis”. 

A resolução em seus art. 2º esclarece que a oferta de Educação de Jovens e Adultos, 
por meio de Cursos ou Exames de Certificação de Estudos da modalidade, somente pode ser 
realizada por instituição de ensino devidamente credenciada e, para tanto, autorizada. 

No município de Florânia/RN, a Educação de Jovens e Adultos é ofertada pela rede 
municipal e estadual, sendo que na rede municipal é ofertado o Ensino Fundamental I (1º ao 
5º ano) e Ensino Fundamental II (6º ao 9º ano) na Escola Municipal Macária Giffoni de 
Medeiros e na rede estadual, na Escola Estadual Teônia Amaral que fica localizada na Praça 
Mãe Santa, onde é ofertado o Ensino Médio (supletivo). 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

3.1 Concepção e finalidades do PROEJA Flores 

O PROEJA FLORES foi elaborado pela Secretária de Educação do Município de 
Florânia/RN Maria Tatiany Azevedo dos Santos sob a coordenação pedagógica da Secretaria 
de Educação do município, e foi aprovado pela Lei nº 681/2011.  
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Buscando melhorar os índices da educação do município, o programa surgiu para 

atender jovens e adultos interessados retomar os estudos. Essa política teve como finalidades: 

 Oferecer o Ensino Fundamental, modalidade EJA, aos jovens e 
adultos não-escolarizados; 

 Possibilitar o retorno à escolarização formal àqueles jovens e adultos 
sem domínio do Letramento Formal; 

 Preparar o jovem e adulto, público-alvo do programa, para o pleno 
exercício da sua cidadania; 

 Proporcionar crescimento pessoal e profissional aos educandos do 
PROEJA FLORES. 

O demonstrativo do PROEJA FLORES apresentou, no ano de 2011, 1.392 alunos 
matriculados, além de 156 alunos em atividades complementares.  Portanto, em 2011 haviam 
1.548 alunos no programa. Juntos aos alunos haviam 19 professores efetivos, 47 bolsistas e 5 
coordenadores. Um programa com bom suporte e que tinha tudo para dar certo. 

De acordo com o projeto as turmas seriam formadas da seguinte forma: 

 As turmas serão formadas pelos próprios professores, que deverão 
realizar as matrículas e encaminhá-las à Secretaria Municipal de 
Educação. 

 Cada turma deverá ter no mínimo 15 alunos e no máximo 30; 

 Para cada 10 turmas, será disponibilizado 01 Coordenador 
Pedagógico.  

 As turmas de alfabetização em que houver jovens e adultos com 
necessidades educacionais especiais respeitarão o número total de 
alfabetizandos por turma definido anteriormente, recomendando-se 
para cada turma no máximo três (03) alunos com deficiência, quando 
esta demandar metodologias, linguagens e códigos específicos, tendo 
em vista o disposto no § 7º do art. 5º do Decreto nº 6.093/2007. 

A finalidade do programa era atender alunos residentes na zona rural e urbana do município. 
A maioria eram  homens e a faixa etária estava entre 15 e 80 anos, de acordo com  o ciclo que 
era atendido, esse público variava e não tinha restrições com relação à raça/cor, sendo um 
público bastante heterogêneo, prevalecendo apenas as necessidades de cada um. 

O PROEJA FLORES alfabetizou em 2010 - 150 pessoas reduzindo em 80% a taxa de 
evasão escolar nesta modalidade que era bastante alta no município. Ofereceu cursos de 
informática básica aos discentes e outros cursos que serviram para a formação cidadã.  

VIEIRA (2004, p. 85-86) nos diz que a Educação de Jovens e Adultos deve ser tratada 
juntamente com outras políticas públicas e não isoladamente. 

Mesmo reconhecendo a disposição do governo em estabelecer uma política ampla 
para EJA, especialistas apontam a desarticulação entre as ações de alfabetização e de 
EJA, questionando o tempo destinado à alfabetização e à questão da formação do 
educador. A prioridade concedida ao programa recoloca a educação de jovens e 
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adultos no debate da agenda das políticas públicas, reafirmando, portanto, o direito 
constitucional ao ensino fundamental, independente da idade. Todavia, o direito à 
educação não se reduz à alfabetização. A experiência acumulada pela história da 
EJA nos permite reafirmar que intervenções breves e pontuais não garantem um 
domínio suficiente da leitura e da escrita. Além da necessária continuidade no 
ensino básico, é preciso articular as políticas de EJA a outras políticas. Afinal, o 
mito de que a alfabetização por si só promove o desenvolvimento social e pessoal há 
muito foi desfeito. Isolado, o processo de alfabetização não gera emprego, renda e 
saúde. 

Apesar da EJA, no município Florânia, exista nos papeis ou em leis e decretos, na 
realidade pode-se concordar com Vieira, a educação sozinha não promove o desenvolvimento 
desses jovens, adultos e idosos, muitos que frequentaram o ProejaFlores e a EJA, muitos se 
perdem pelo caminho e desistem, os que terminam os primeiros ciclos, não conseguem aderir 
o Ensino Médio, e os que conseguem, muitos são colocados em salas regulares e por 
consequência da diversidade de ideias, idades, classes sociais são limitados e exclusos da 
escola. 

Os excelentes resultados do Proeja Flores, segundo a avaliação qualitativa e 
quantitativa realizada mensalmente pela equipe pedagógica da Secretaria Municipal de 
Educação que acompanhava o Programa, e os depoimentos da comunidade floraniense que 
vinha conceituando o Proejaflores como excelente, e também o total apoio do Poder Público 
Municipal. 

3.2 A implementação do PROEJA Flores  

Inicialmente foi realizado um trabalho de sensibilização do público alvo, onde cada 
professor saia de sua casa e ia oferecer de casa em casa, a oportunidade a jovens, adultos e 
idosos de serem alfabetizados, dando-os mais dignidade e a oportunidade de uma melhor 
qualidade de vida, e com isso oportunizar a escola em seu convívio social ou onde e qual 
horário o próprio pudesse estudar. 

O programa oferecia dois níveis: EJA I (1º, 2º e 3º período) e EJA II (4º e 5º período), 
cada período teria a duração de 08 meses, com férias de um mês, entre um nível e outro, 
totalizando assim três anos, ao seu término; 

Segundo programa os períodos eram divididos da seguinte forma:  

 O 1º período equivale ao 1º ano do Ensino Fundamental Regular; 

 O 2º período equivale ao 2º e 3º ano do Ensino Fundamental 
Regular; 

 O 3º período equivale ao 4º e 5º ano do Ensino Fundamental 
Regular; 

 O 4º período equivale ao 6º e 7º ano do Ensino Fundamental 
Regular; 

 O 5º período equivale ao 8º e 9º ano do Ensino Fundamental 
Regular; 

Cada período tinha a carga horaria de 800 horas incluindo as atividades 
complementares como promoção saúde, cultura digital, música, artes plásticas e dança na 

1722 



 
teoria um programa muito eficiente e na prática a esperança da vida de vários jovens, adultos 
e idosos restaurados. 

Freire (1997. p.274) enfatiza que:  
O exercício de pensar o tempo, de pensar a técnica, de pensar o conhecimento 
enquanto se conhece de pensar o quê das coisas o para que, o como, o em favor de 
quem... São exigências fundamentais de uma educação democrática à altura dos 
desafios do nosso tempo. 

Era nisso que o projeto focava em uma técnica, ou seja, em uma estratégia que 
beneficiasse a todos que participavam do programa, no bem estar, na realidade de cada aluno, 
nas expectativas e impasses desse grupo de alunos que participava do PROEJA FLORES.  

Conforme se pode constatar a forma como seriam colocados esses seguimentos 
dependiam e muito de como seria o desenvolvimento desses educandos, sua formação, que 
requisitos seriam abordados. Uma forma bem ampla para utilizar essas técnicas é procurando 
conhecer bem a turma e quais as capacidades de cada um. Para a formação dos professores o 
projeto seguia as seguintes diretrizes: 

 Antes do início de cada etapa, acontecerá uma capacitação de 40 
horas, sob a responsabilidade da Equipe Pedagógica da SEME e a 
Coordenação do programa; 

 A capacitação continuada será realizada durante o desenvolvimento do 
Programa. Os encontros serão quinzenais, com duração de 04 horas e 
ficarão sob a responsabilidade da coordenação; 

 

Sendo assim, entre os anos de 2011 a 2014, o programa seguia como almejado, com 
algumas desistências, mas nada fora do normal. A última informação levantada pela 
instituição foi de 2015, haviam 755 alunos, demonstrando que a diminuição de alunos 
matriculados já havia começado a acontecer. 

De acordo com o pensamento de Niskier (1996, p.36), estudar requer decisão: 
Trata-se de uma decisão que envolve as famílias, os patrões, as condições de acesso 
e as distancias entre casa e escola, as possibilidades de custear os estudos e, muitas 
vezes, trata-se de um processo contínuo de idas e vindas, de ingressos e desistências. 
Ir à escola, para um jovem ou adulto é antes de tudo, um projeto de vida. 

O programa tinha seu acompanhamento feito pela equipe da SEME, que mensalmente 
recebia o relatório de freqüência dos estudantes, visita as salas de aula quinzenalmente e 
entrevista os professores, alunos e comunidade, fazia registros escritos e audio-visuais e seus 
dados são lançados no Censo Escolar. 

O PROEJA Flores atendeu inicialmente 1.422 pessoas, divididas em 66 turmas, sendo 
que, a cada dez/doze turmas era disponibilizado um coordenador pedagógico que 
acompanhava o desenvolvimento do trabalho. 

3.3 Motivos que levaram os estudantes a optarem pelo Programa PROEJA Flores 

Para identificação dos pesquisados utilizou-se os pseudônimos 1º aluno, 2º aluno, 
assim por diante. Em entrevista, o 1º aluno informou que “nunca parei de estudar apenas 
repeti o ano uma vez e por isso decidi estudar no Proeja, para fazer um curso 
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profissionalizante, cursar uma faculdade, ter uma profissão, comprar uma casa e construir 
uma família”. Como ensina Freire, (2006, p. 91-92): 

sonhar não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação de 
forma histórico – social de estar sendo de mulheres e homens. (...) Não há mudança 
sem sonho como não há sonho sem esperança. 

 Na visão do entrevistado, a formação profissional pode proporcionar melhores 
postos de trabalho e a melhoria das condições de moradia. A Política Pública PROEJA atende 
os interesses de um conjunto de indivíduos satisfazendo as suas necessidades, promovendo a 
inclusão social e a melhoria da qualidade de vida.  

Já o 2º aluno teve que “parei de estudar por dois anos por motivos familiares”, 
segundo ele seu tio é viciado em drogas, roubava e o mesmo tinha que ficar com sua mãe em 
casa para protegê-la da violência que isso poderia acontecer. Depois do seu relato, foi 
perguntado se ele teve algum apoio como pedagoga, psicólogo e o mesmo respondeu que não, 
ainda falou que sente dificuldade em prestar atenção às aulas e por isso não consegue muitas 
vezes aprender. 

A violência doméstica pode ser definida como sendo:  
Todo ato ou omissão, praticado por pais, parentes ou responsáveis contra crianças 
e/ou adolescentes que, sendo capaz de causar dano físico, sexual e/ou psicológico à 
vítima, implica numa transgressão do poder/dever de proteção do adulto e, por outro 
lado, numa coisificação da infância, isto é, numa negação do direito que crianças e 
adolescentes têm de ser tratados como sujeitos e pessoas em condição peculiar de 
desenvolvimento (AZEVEDO E GUERRA, 1989). 

 Com isso, observa-se com suas declarações do respondente que existia a vontade de 
estudar, mas com toda violência que existia ao seu redor, além de não conseguir frequentar a 
escola quando podia, não conseguia receptar os conhecimentos que lhe eram ensinados.   

Ao entrevistar a 3ª aluna, a mesma nos fala que “parei a minha trajetória de ensino em 
1979 com trinta e poucos anos, o motivo seria porque casei, mudei de cidade e tive filhos”. “E 
retornei a estudar no Proeja porque queria aprender para poder catequizar 23 alunos que eu 
ensinava e para ajudar meus filhos e netos nas tarefas da escola”. 

Mesmo não tendo formação, a entrevistada era professora de catecismo, então a 
mesma sabia da sua importância para vida de seus alunos.  

Lopes e Sousa (2005, p. 2) nos ensina que: 
Sabe-se que educar é muito mais que reunir pessoas numa sala de aula e transmitir-
lhes um conteúdo pronto. É papel do professor, especialmente do professor que atua 
na EJA, compreender melhor o aluno e sua realidade diária. Enfim, é acreditar nas 
possibilidades do ser humano, buscando seu crescimento pessoal e profissional. 

Um exemplo de força de vontade que nos revelou essa 3ª aluna, depois de 41 anos 
resolveu retornar sua trajetória escolar, com um objetivo muito nobre de sua parte, a de 
catequizar as crianças e ajudar os netos, tendo o Proeja Flores como ponto de partida.  

A 4ª aluna fala que “tive seus estudos interrompidos por cinco anos pela gravidez e 
por falta de interesse e o motivo do retorno seria pra dar um futuro melhor pra meu filho, e 
ajuda-lo nas tarefas de casa”.  

A 5ª aluna revelou que “tive meus estudos interrompidos três vezes por causa do 
casamento e por que mudei de endereço e tive que escolher entre o trabalho e a escola, e 
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retornei em busca de um currículo pra um emprego melhor, cursar uma faculdade e ajudar 
meu filho nas tarefas de casa. Minha satisfação pessoal é a de realizar as tarefas que eu tinha 
dificuldade que é a Matemática.  

Soares apud Andrade (2004, p. 52) afirmam: 
[...] que existimos pela legitimação do olhar do outro. Sendo assim, quando o 
sistema educacional olha para os jovens com algum respeito, está dando-lhes a 
convicção de que têm algum valor, reconhecendo neles próprios, pelo espelho do 
olhar do outro, o valor que, antes parecia-lhes inexistente. 

 

  Ao retornar à escola as 4ª e 5ª alunas que participaram da pesquisa procuram um 
ambiente de modificação para sua vida e de seus filhos. Sabe-se que não é fácil para 
adolescentes pararem sua trajetória escolar e voltarem casadas e com filhos, mas a busca pela 
edificação de novos conhecimentos é necessária para a realização de novos sonhos. São 
obstáculos que as mesmas decidiram superar, por isso o Proeja Flores criou em pouco tempo a 
esperança de alguns, a realidade de outros. 

A 6ª e última aluna entrevistada disse que “interrompi e retornei aos estudos de duas a 
três vezes, e os motivos que me levaram a retornar eram por que pensei melhor, além do 
incentivo do marido, ter uma vida melhor, emprego e através do convite da professora e 
conselhos; além disso, pelo sonho profissional de ser uma enfermeira. Minha satisfação era de 
aproveitar a oportunidade, de o ambiente ser cheio de aprendizagem, adquirir novos 
conhecimentos, pra mesma escola, os professores e os materiais didáticos eram legais e que 
tudo era legal no Proeja”. Falou que tinha medo da violência ao voltar pra casa, mas que iria 
cursar enfermagem. 

Ao fim dessa entrevista pode-se observar que esses alunos, apesar das dificuldades 
encontradas ao longo do seu caminho, em aprender, da idade, dos obstáculos, não chegam a 
entender de fato por que o programa foi finalizado. Na realidade esses alunos sabem que 
precisam da escola como alguns disseram, para terem um emprego melhor, fazer uma 
faculdade, ajudar seus filhos, fazer um curso técnico assim como outros motivos. Entretanto, 
nota-se diante tudo que foi relatado por eles, que o que buscam é serem aceitos, incluídos, no 
mercado de trabalho, na sociedade. Portanto o educador tem um papel importantíssimo nesta 
inclusão, pois o aluno deve ter todos os seus direitos recebidos e para que isso aconteça 
primeiramente esses alunos tem que conhecer quais são e para que servem esses direitos. 

Perceber-se como oprimido e libertar-se dessa condição é a premissa que Freire (1987, 
p. 31) defende: 

Quem, melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para entender o 
significado terrível de uma sociedade opressora? Quem sentirá, melhor que eles, os 
efeitos da opressão? Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 
libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua busca; 
pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar por ela. Luta que, pela 
finalidade que lhe derem os oprimidos, será um ato de amor, com o qual se oporão 
ao desamor contido na violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista 
da falsa generosidade referida. 

 

Os idosos, em muitos casos, são os que apresentam mais oposição em se alfabetizar, 
os mesmos sentiam medo da diversidade, da convivência com jovens e por isso estudar em 
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casa era a melhor estratégia que os professores podiam utilizar. O trabalho desses professores 
era duro porque era preciso, além de ir buscar as pessoas, tinham a missão de convencê-las a 
se alfabetizarem. No início do programa houve um grande esforço por parte de todos os 
envolvidos. 

Segundo o MEC (, 2006, p.4) é preciso lembrar que:  
A visão de mundo de uma pessoa que retorna aos estudos depois de adulta, após um 
tempo afastado da escola, ou mesmo daquela que inicia sua trajetória escolar. Nessa 
fase da vida, é bastante peculiar. Protagonistas de histórias reais e riscos em 
experiências vividas, os alunos jovens e adultos configuram tipos humanos diversos. 
São homens e mulheres que chegam a escola com crenças e valores já constituídos. 

Freire (1987, p. 115), coloca como fonte importante para se trabalhar para criar novas 
atitudes inovadoras no processo de ensino-aprendizagem:  

A dificuldade está na criação mesma de uma nova atitude – é ao mesmo tempo tão 
velha – a do diálogo que, no entanto, os faltou no tipo de formação que tivemos. 
Atitude dialogal à qual os coordenadores devem converter-se para que façam 
realmente educação e não domesticação. Exatamente porque, sendo o diálogo uma 
relação EU-TU, é necessariamente uma relação de dois sujeitos. 

Em 2016, houve a mudança na concepção do projeto, ou seja, acabaram os núcleos 
residenciais, comunitários e passaram exigir que os alunos se deslocassem até a escola 
Marcaria Giffoni, onde se torna mais difícil para esses jovens, adultos e idosos frequentarem a 
escola básica. Os núcleos residenciais e coletivos eram de grande importância para os alunos, 
pois eles não precisariam ir à escola, mas a escola iria até eles, e isso era inovador, e seus 
medos ou vergonha não eram mais obstáculos. 

Os jovens, adultos e idosos incluídos no programa, muitos deles eram trabalhadores 
rurais, ou em outros trabalhos com ou sem experiência profissional, mas que tinham jovens 
com grande expectativa de serem inseridos no mercado de trabalho. Esses alunos que não 
tiveram diante de si a exceção posta pelo artigo 24, II, C da LDB, que para eles foi à ausência 
de uma escola que a evasão da mesma que os dirige para um retorno nem sempre tardio à 
busca do direito ao saber. 

Os empecilhos para a integração desses jovens, adultos e idosos na sala de aula são 
vários, a diversidades entre idades, a pobreza onde existiam alunos que não tinham uma roupa 
ou um calçado para ir à escola, situações onde dona de casas e mães não tinha como se 
deslocar a escola, uns por que não tinham onde deixar seus filhos, ou porque os maridos as 
impediam, sendo assim fica constatado mais uma falha na mudança do programa a retirada da 
escola do lar desses alunos, e depois de tantas mudanças o que todos previam acontecera o 
programa chegara ao fim, após muitos esforços e lutas o programa foi destituído e restou 
apenas a EJA, com um pequeno grupo de alunos que por muita vontade de vencer seus 
obstáculos e realizar seus sonhos insistem em lutar contra o mundo. 

Sobre esse assunto vale salientar uma breve opinião de Ribeiro (2002, p. 31), que 
enfatiza:  

Ao atrair o adulto para a escola é preciso garantir que ele não a abandone. As altas 
taxas de evasão (menos de 30% concluem os cursos) têm origem no uso de material 
didático inadequado para a faixa etária, nos conteúdos sem significado, nas 
metodologias infantilizadas aplicadas por professores despreparados e em horários 
de aula que não respeitam a rotina de quem estuda e trabalha. Problemas como esses 
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podem ser resolvidos quando o professor conhece as especialidades desse público e 
usa a realidade do aluno como eixo condutor das aprendizagens. 

Mas isso não era só o problema por que nessa perspectiva, essas modificações no 
programa não eram necessárias para redimensionar o papel da escola. A realidade mostra 
série de dificuldades existentes na adaptação desses jovens, adultos e idosos na escola, foram 
os que prejudicaram o direito ao ensino básico desse grupo de oprimidos. 

Para Freire (1987) esta relação de opressor – oprimido que se instala na sala com a 
posição do professor deve ser superada e exige tais condições como: o aluno reconhecer-se 
como oprimido, e com diálogo libertador exercer um papel fundamental na percepção da 
realidade opressora; o professor solidarizar-se com o oprimido que implica em assumir a sua 
ação de opressor e lutar para transformar essa realidade, conceitos com o qual em especial os 
alunos da EJA se deparam, mas não com a opressão do professor e sim de uma sociedade 
seletiva e jovem. 

Segundo Luckesi (1999 p. 198):  
A finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social e, por 
isso, ela deve se organizar de forma a retratar, o quanto possível, a vida. Todo ser 
dispõe dentro de si mesmo mecanismos de adaptação progressiva ao meio e de uma 
conseqüente integração se dá por meio de experiências que devem satisfazer, ao 
mesmo tempo, os interesses do aluno e as exigências sociais. [...] Trata-se de 
„aprender a aprende”, ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber, 
do que o saber propriamente dito. 

Apesar de tudo que acontece com esse auto índice de analfabetismo no Brasil, espera-
se que um dia não tão distante todos consigam enxergar a importância que esses projetos que 
já foram criados no Brasil assim como o PROEJA FLORES, não sejam vistos como um 
monte de papel que possa ser rasurado ou rasgado e sim como a oportunidade de milhões de 
pessoas não só aqui em Florânia/RN, mas como em todo Brasil de com a oferta de uma 
melhor qualidade de vida, de uma educação de qualidade, esperança para que um dia os 
jovens, adultos e idosos, tenham igualdade de oportunidades em querer, apesar dos impasses, 
expectativas de seguirem adiante. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao longo dos tempos, a Educação de Jovens e Adultos vem sendo tratada, com a 
finalidade de realmente consentir o acesso de todos à educação, independentemente da idade, 
sexo, raça e cor. Entretanto, verificou-se que o caminho que a política pública para a EJA 
percorreu no país até chegar aos dias atuais, não foi fácil, com muitos obstáculos a enfrentar. 
O importante é não se acomodar com os pequenos progressos ou avanços já conseguidos e 
estabelecer estratégias que atendam as necessidades da população. 

Essa pesquisa teve como objetivo geral analisar o Programa PROEJA Flores do 
Município de Florânia/RN, apresentando discussões sobre a concepção e a execução do 
programa e a motivação dos discentes para ingresso no PROEJA. Também, é importante 
frisar o valor que a educação mesmo que básica, seja na escola, ao ar livre ou até mesmo em 
sua residência pode trazer para esses jovens e adultos e idosos, a oportunidade de adquirir 
novos conhecimentos, integridade e recomeço de uma nova vida com dignidade e respeito. 

O PROEJA Flores surgiu para atender jovens e adultos interessados em retomar os 
estudos, e consequentemente, melhorar os índices da educação do município. Através dessa 
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política, foi ofertado o ensino fundamental para jovens e adultos não- escolarizados, 
possibilitando o letramento formal, o exercício da cidadania, além do crescimento pessoal e 
profissional. 

Com relação à concepção e as finalidades, o programa foi concebido através de 
estratégias que envolviam as famílias, as condições de acesso e as distancias entre as 
residências e a escola, buscando reduzir os empecilhos na busca de uma educação básica e de 
qualidade. Com isso, o ensino foi ofertado em núcleos residenciais e comunitários dando aos 
jovens, adultos e idosos melhores oportunidades para residentes na zona rural e urbana do 
município.   

Na implementação houve inicialmente a sensibilização do público alvo para 
participação no projeto. O projeto focou numa estratégia que beneficiasse aos participantes, 
no bem estar, na realidade, nas expectativas e impasses desse grupo de alunos. Os professores 
foram capacitados antes de cada etapa e durante o desenvolvimento do programa que contou 
com o apoio de um coordenador pedagógico para o acompanhamento do desenvolvimento das 
atividades. Os gestores desse PROEJA realizaram o controle, utilizando-se relatórios de 
frequências dos estudantes, visitas periódicas as salas de aula, entrevistas junto aos 
professores, alunos e comunidade, além de registros escritos e audio-visuais, com dados 
lançados no Censo Escolar.  

O PROEJAFLORES foi implementado conforme o planejado, com toda uma 
cobertura de capacitação, apoio pedagógico e controle por parte dos gestores e funcionou 
porque promoveu mesmo que por pouco tempo a participação do jovem, do adulto e idoso, 
nas atividades cotidianas, de maneira consciente e integrada, dando aos mesmos a 
oportunidade de se desenvolverem social e culturalmente, tornando-os cidadãos cientes de 
suas potencialidades e participativos no meio em que vivem. 

Os principais motivos que levaram os estudantes a optarem pelo Programa PROEJA 
Flores foram para ajudar seus filhos e netos nas tarefas da escola, para alcançar melhores 
postos de trabalho, para melhoria das condições de moradia, para fazer uma faculdade e para 
fazer um curso técnico. Conclui-se que os participantes do programa buscam transformar a 
suas vidas e de seus filhos e, ao mesmo tempo, serem aceitos e incluídos na sociedade.  

De modo geral, conclui-se que além da busca de conhecimento para si próprio, esses 
jovens, adultos e idosos que ingressaram no PROEJA Flores almejaram também poder ajudar 
seus próprios filhos, netos, amigos e familiares em geral. 

O Proeja Flores possui os pré-requisitos e a capacidade de contribuir com a 
transformação da sociedade. Para que isso aconteça é necessário que a participação desses 
jovens adultos e idosos seja reconhecida como autentica na sociedade, e isso só se efetiva com 
a criação de programas de incentivos e não com a extinção deles. 

Para que o governo municipal possa retomar o proeja flores, recomenda-se a 
manutenção dos recursos públicos e a utilização das estratégias evidenciadas na concepção 
original do programa. Com a lei 681/2011 ainda vigente a gestão deverá promover uma 
chamada pública para professores que atuaram no programa, especificamente os que 
buscaram uma melhor formação e qualificação profissional com a finalidade de formar novas 
turmas e resgatar outras que tiveram suas atividades interrompidas.  
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Essa pesquisa não busca exaurir as discussões sobre o objeto de estudo, mas sim para 

ampliar as discussões em futuras pesquisas que podem estudar os impactos orçamentários 
advindos dos períodos de criação, execução e extinção do programa aqui analisado, assim 
como também os impactos sociais alusivos ao retrocesso causado pela extinção. Da mesma 
forma, é importante a realização de estudos semelhantes a este em programas voltados para a 
alfabetização e escolarização de jovens e adultos que ainda estejam em fase de implantação e 
os que já tenham sua atuação consolidada. 
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A BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR E A EDUCAÇÃO 

AMBIENTAL: AVANÇOS E RETROCESSOS NAS RECOMENDAÇÕES 

PARA O ENSINO DE GEOGRAFIA DO 6º ANO DO ENSINO 

FUNDAMENTAL 

; 2  

1,2;  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O presente estudo discute a Educação Ambiental no currículo da educação básica brasileira a 

partir da análise da Base Nacional Comum Curricular (2018) e suas recomendações para o 6º 

ano do Ensino Fundamental. A inserção da Educação Ambiental no currículo da escola básica 

no Brasil tem sua emergência nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) e seus temas 

transversais, dentre os quais Meio Ambiente e sociedade se mostram fundamentais nessa 

discussão. Como marco legal delimitamos a Lei n. 9.795, de 1999, que trata sobre a Política 

Nacional de Educação Ambiental. Constatamos que a Base Nacional Comum Curricular 

apresenta discussões insuficientes acerca da temática ambiental em suas habilidades sugeridas 

para o 6º do Ensino Fundamental.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Currículo. Ensino Básico. Educação Ambiental. Ensino de Geografia 

 

ABSTRACT 

The present review discusses Environmental Education in the curriculum of Brazilian basic 

education based on the analysis of Common National Curriculum Base (2018), and its 
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recommendations for the 6th year of Elementary Education in Geography Teaching. The 

inclusion of Environmental Education in the basic school curriculum in Brazil has its 

emergence in the National Curricular Parameters (PCNs) of 1998, and its transversal themes, 

among which Environment and society are fundamental in this discussion. As a legal 

framework was delimited the Law no. 9795, of 1999, which deals with the National Policy of 

Environmental Education. It was verified that the Common National Curriculum Base presents 

insufficient discussions about the environmental theme in its suggested skills for the 6th of 

Elementary School. 

 

KEYWORDS: Curriculum. Basic Education. Environmental Education. Geography Teaching. 

1 INTRODUÇÃO 

A introdução da Educação Ambiental nos currículos é um esforço antigo da 

educação básica brasileira. As primeiras iniciativas, mesmo que tímidas, foram tomadas 

pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), em 1998, no qual se sugere a adoção de 

Temas Transversais, ou seja, temas que perpassam todas as disciplinas. Dentro desta 

perspectiva, podemos colocar a Educação Ambiental atrelada à dois destes temas: Meio 

Ambiente; e Trabalho e Consumo. Podemos perceber assim, que a Educação Ambiental 

como entendemos hoje, não tinha destaque, nem muito menos compreendia parte do 

currículo para os órgãos oficiais. 

No ano seguinte, 1999, o Presidente em exercício, Fernando Henrique Cardoso, 

sanciona a Lei 9795 que dispõe sobre a Educação Ambiental e sobre a Política Nacional 

de Educação Ambiental. Essa lei é considerada um marco importante para a 

sistematização e introdução deste conteúdo no Ensino Básico nacional.  A reflexão é 

iniciada nos currículos pelo Brasil e essa reflexão leva ao início de práticas integradas na 

educação formal.  
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Desde então, outros documentos como as Orientações Curriculares Nacionais e as 

Diretrizes Curriculares Nacionais são editados e disponibilizados pelo Ministério da 

Educação na tentativa de orientar a construção de currículos unificados e alguns deles 

descrevem detalhes sobre a Educação Ambiental, como fora determinado na Lei que 

vigora desde 1999.  

O documento oficial mais recente é a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) 

e esse dispõe sobre a Educação Ambiental com certo destaque, dando a esse conteúdo 

função transversal à várias disciplinas, incluindo a Geografia. Desta maneira, o presente 

artigo tem por finalidade analisar criteriosamente a BNCC à luz da lei oficial da Educação 

Ambiental e da Política Nacional de Educação Ambiental. Para isso, iniciaremos nossa 

exposição fazendo uma discussão teórica acerca das recomendações que a Lei 9795/99 

determina a respeito da educação ambiental para o currículo brasileiro. Em seguida, 

fazemos a análise a luz dessas recomendações da BNCC. Por fim, apresentamos algumas 

reflexões como resultados das análises desenvolvidas ao longo desse estudo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O interesse sobre currículo para o Estado brasileiro é recorrente desde o fim dos 

anos 1990, principalmente entendendo que o principal intuito desse currículo seria a 

unificação ou uniformidade. Dadas as medidas continentais do Brasil, esta tarefa parece 

ser bastante complicada à luz das questões regionais que geram diferenças exacerbadas 

entre os espaços. Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) de 1996, o primeiro passo seria 

dado em direção à uma ideia de currículo como bem explicam Santos e Diniz-Pereira 

(2016, p. 283): 

Essas diretrizes constituíram-se em normas obrigatórias para orientar o 

trabalho dos sistemas de ensino e das escolas, bem como preconizaram que os 

currículos escolares deveriam ter uma parte comum e uma parte diversificada. 

Elas definiram, na parte comum, os conteúdos curriculares de cada etapa e 

modalidade da educação básica, em termos de áreas de estudos ou disciplinas 

a se- rem trabalhadas, além de apresentarem objetivos e propósitos mais gerais 

da educação e de mostrarem os valores e os comportamentos a serem 

alcançados. (SANTOS; DINIZ-PEREIRA, 2016, p. 283). 
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O Estado brasileiro dando o primeiro passo com a LDB, um ano depois surge a 

primeira ideia com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Essa iniciativa emerge como 

primeira forma de padronizar, não obrigatoriamente, os currículos e produção de material 

didático no Brasil como destacam Santos e Diniz-Pereira (2016, p. 285): 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) foram adotados a partir de 1997 

e, apesar de não serem obrigatórios, estes se constituíram em orientações mais 

detalhadas sobre o ensino de cada disciplina. Eles se destinaram a orientar as 

propostas curriculares das escolas e à elaboração de livros e materiais 

didáticos, e ao sistema nacional de avaliação. (SANTOS; DINIZ-PEREIRA, 

2016, p. 285) 

 

Dentro dessa perspectiva, a Educação Ambiental de forma sistemática ainda não 

estava presente, o que haviam eram os Temas Transversais, e, dois deles versavam sobre 

o tema que mais tarde seria denominado de Educação Ambiental, sendo o tema sobre 

Meio Ambiente e Trabalho e Consumo. 

Esses passos foram de extrema importância para o ano de 1999, em que foi 

assinada a Lei 9795 que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional 

de Educação Ambiental. Dentro desse documento fica sistematizado alguns pontos 

interessantes sobre a Educação Ambiental no Brasil. Dessa maneira, esta se torna nossa 

base bibliográfica legal, documento central em nossa análise da Base Nacional Comum 

Curricular. 

Nessa Lei, dois pontos fundamentais podem ser destacados para uma análise 

criteriosa sobre os novos currículos sugeridos pelo Ministério da Educação. 

Primeiramente, o artigo 4º que versa sobre os Princípios da Educação Ambiental, e mais 

precisamente o segundo parágrafo, que diz que “a concepção do meio ambiente em sua 

totalidade, considerando a interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o 

cultural, sob o enfoque da sustentabilidade” (BRASIL, 1999, p. 1). Por meio disso, 

podemos identificar que a intensão para tal é a de uma concepção ampla de Educação 

Ambiental, em que a complexidade do espaço natural entra em contato com o espaço 

humanizado. 
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O outro artigo dessa lei que consideramos útil para a análise dos novos currículos 

é o artigo 5º que trata sobre os objetivos da educação ambiental, e, podemos realçar a 

ideia de educação solidária no quarto paragrafo quando estimula “o incentivo à 

participação individual e coletiva, permanente e responsável, na preservação do equilíbrio 

do meio ambiente, entendendo-se a defesa da qualidade ambiental como um valor 

inseparável do exercício da cidadania” (BRASIL, 1999, p. 1). Nesse parágrafo, podemos 

destacar a natureza de pertencimento que constitui a Lei, ou seja, uma noção que a 

cidadania plena se percebe também na luta pela preservação do meio natural. 

Tomando essa lei como marco central para os documentos seguintes que ajudaram 

a padronizar o currículo brasileiro, mais especificamente o currículo da Geografia, 

voltamos então aos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Nele está contido 

também algumas determinações relativas ao ensino da Educação Ambiental, mais 

precisamente do Meio Ambiente e sua preservação, em consonância com a Lei 9795/99. 

Os PCN’s tem o cuidado ainda de aproximar duas temáticas importantes que são, 

Sociedade e Meio Ambiente, como é deixado claro no seguinte trecho: 

Pode-se dizer que quase todos os conteúdos previstos no rol do documento de 

Meio Ambiente podem ser abordados pelo olhar da Geografia. Evidentemente, 

dentro de suas abordagens metodológicas, alguns conceitos têm tratamento 

diferente. No entanto, o tema Sociedade e Meio Ambiente é o que sugere maior 

aproximação, pois, ao tratar da formação socioespacial, das novas 

territorialidades e temporalidades do mundo, aborda-se de forma ampla os 

processos que geram uma determinada ocupação do solo, as demandas por 

recursos naturais, o crescimento populacional e a urbanização, entre outros. 

(BRASIL, 1998, p. 46) 

 

Nesse trecho, fica mais claro ainda que a ciência geográfica tem um olhar 

diferenciado em relação à esta temática, pois põe luz nas novas territorialidades e formas 

de usar esse espaço. Na proposta apresentada pela BNCC, podemos identificar algumas 

diferenças importantes a respeito da distribuição da temática ambiental do currículo em 

relação PCN’s. Textualmente, encontramos elementos na Base que nos levam a acreditar 

que a forma de se trabalhar a questão ambiental não difere muito do que os documentos 

anteriores vinham dizendo: 
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Por fim, cabe aos sistemas e redes de ensino, assim como às escolas, em suas 

respectivas esferas de autonomia e competência, incorporar aos currículos e às 

propostas pedagógicas a abordagem de temas contemporâneos que afetam a 

vida humana em escala local, regional e global, preferencialmente de forma 

transversal e integradora. Entre esses temas, destacam-se: direitos da criança e 

do adolescente (Lei nº 8.069/199016), educação para o trânsito (Lei nº 

9.503/199717), educação ambiental (Lei nº 9.795/1999, Parecer CNE/CP nº 

14/2012 e Resolução CNE/CP nº 2/201218), educação alimentar e nutricional 

(Lei nº 11.947/200919), processo de envelhecimento, respeito e valorização do 

idoso (Lei nº 10.741/200320), educação em direitos humanos (Decreto nº 

7.037/2009, Parecer CNE/CP nº 8/2012 e Resolução CNE/CP nº 1/201221), 

educação das relações étnico-raciais e ensino de história e cultura afro-

brasileira, africana e indígena (Leis nº 10.639/2003 e 11.645/2008, Parecer 

CNE/CP nº 3/2004 e Resolução CNE/CP nº 1/200422), bem como saúde, vida 

familiar e social, educação para o consumo, educação financeira e fiscal, 

trabalho, ciência e tecnologia e diversidade cultural (Parecer CNE/CEB nº 

11/2010 e Resolução CNE/CEB nº 7/201023). Na BNCC, essas temáticas são 

contempladas em habilidades dos componentes curriculares, cabendo aos 

sistemas de ensino e escolas, de acordo com suas especificidades, tratá-las de 

forma contextualizada. (BRASIL, 2018, p. 19) 

 

Tomando como base esses referenciais teóricos é que aprofundamos algumas 

discussões importantes nas seções seguintes desse trabalho.  

3 METODOLOGIA 

O presente estudo tem por finalidade uma análise criteriosa da última base legal 

para currículo unificado, publicado pelo Estado brasileiro, a Base Nacional Comum 

Curricular. Essa análise será pautada pelo marco legal sobre Educação Ambiental que foi 

determinada pela Lei 9795/99, que trata não só sobre a Educação Ambiental, mas também 

sobre a Política Nacional de Educação Ambiental.  

Para se chegar a uma análise mais lúcida, foi realizada uma pesquisa qualitativa 

com base em uma revisão bibliográfica e análise documental desses dois documentos, a 

Base Nacional Comum Curricular e a Lei 9795/99. 

A pesquisa foi dividida em três seções. A primeira consistiu na leitura e 

determinação de pontos chaves, encontrados no documento legal sobre Educação 

Ambiental e nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Esses pontos serão o centro da 

análise da Base Nacional Comum Curricular.  A segunda seção foi destinada à análise 
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dos elementos constitutivos da BNCC que tratam sobre a Educação Ambiental no 6º ano 

do Ensino Fundamental anos finais, fazendo um mapeamento minucioso. A terceira e 

última parte, foi destinada a reflexão dos avanços e retrocessos encontrados nessa nova 

determinação para os currículos brasileiros encaminhando assim não só uma análise, mas 

também uma síntese dos pontos mais importantes destas relações. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O cuidado com a temática ambiental segue firme quando o documento adentra nas 

competências gerais destinadas à ciência geográfica do Ensino Fundamental, anos finais. 

Duas das sete competências fazem referência ao cuidado com a biodiversidade, e 

relacionando, assim como os PCN’s, a sociedade e o Meio ambiente: 

6 Construir argumentos com base em informações geográficas, debater e 

defender ideias e pontos de vista que respeitem e promovam a consciência 

socioambiental e o respeito à biodiversidade e ao outro, sem preconceitos   de 

qualquer natureza. 

7 Agir pessoal e coletivamente com respeito, autonomia, responsabilidade, 

flexibilidade, resiliência e determinação, propondo ações sobre as questões 

socioambientais, com base em princípios éticos, democráticos, sustentáveis e 

solidários. (BRASIL, 2018, p. 366) 

 

Para nossa análise, tomamos como base a escolha da unidade temática Natureza, 

ambientes e qualidade de vida. Essa seria a unidade que mais poderia construir relações 

com a Educação Ambiental nos termos da ciência geográfica. O documento deixa 

explícito as intenções dessa unidade quando detalha sua importância para o Ensino 

fundamental anos finais quando diz que: 

No Ensino Fundamental – Anos Finais, essas noções ganham dimensões 

conceituais mais complexas, de modo a levar os estudantes a estabelecer 

relações mais elaboradas, conjugando natureza, ambiente e atividades 

antrópicas em distintas escalas e dimensões socioeconômicas e políticas. Dessa 

maneira, torna-se possível a eles conhecer os fundamentos naturais do planeta 

e as transformações impostas pelas atividades humanas na dinâmica físico-

natural, inclusive no contexto urbano e rural. (BRASIL, 2018,  p. 364) 
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Como bem destacamos anteriormente, o ano de análise foi o 6º ano do Ensino 

fundamental. E dentro desse eixo temático destacado encontramos quatro habilidades, 

sendo elas a EF06GE10, EF06GE11, EF06GE12, EF06GE13.  

Na primeira habilidade indicada pela BNCC, encontramos então a seguinte 

citação: 

(EF06GE10) Explicar as diferentes formas de uso do solo (rotação de terras, 

terraceamento, aterros etc.) e de apropriação dos recursos hídricos (sistema de 

irrigação, tratamento e redes de distribuição), bem como suas vantagens e 

desvantagens em diferentes épocas e lugares. (BRASIL, 2018, p. 385) 

 

Como podemos observar, a habilidade destacada, que está contida na Unidade 

Temática Natureza, ambientes e qualidade de vida, não faz qualquer relação a temática 

ambiental. A centralidade dessa habilidade fica na explicação das diferentes técnicas 

empregadas no campo para o uso da agricultura, perdendo uma oportunidade importante 

para discutir as questões ambientais decorrentes dessas diferentes formas de produzir. 

A habilidade seguinte articula agora as competências geográficas do ano em 

questão, 6º ano do Ensino Fundamental anos finais, com reflexões importantes para o 

entendimento das mudanças ambientais da biodiversidade tendo como centralidade 

“(EF06GE11) Analisar distintas interações das sociedades com a natureza, com base na 

distribuição dos componentes físico-naturais, incluindo as transformações da 

biodiversidade local e do mundo.” (BRASIL, 2018, p. 385). 

A habilidade (EF06GE12) trata agora das temáticas referentes a água e seu uso 

pelo ser humano, amplamente discutido no 6º ano do Ensino Fundamental anos finais. 

Podemos perceber essa intenção quando a habilidade ressalta que ao final do 6° ano o 

aluno deverá ser capaz de “(EF06GE12) Identificar o consumo dos recursos hídricos e o 

uso das principais bacias hidrográficas no Brasil e no mundo, enfatizando as 

transformações nos ambientes urbanos” (BRASIL, 2018, p. 385). 

Como fica claro, a habilidade em nenhum momento encaminha entendimento 

algum referente a temática ambiental, o que seria mais uma vez fundamental para essa 
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unidade temática em questão. Tendo essa unidade três eixos fundamentais, a Natureza, o 

ambiente e a qualidade de vida, fica evidente que a habilidade em questão se torna 

problemática pois não consegue encaixar em nenhuma delas integralmente essas três 

dimensões, nem muito menos criar relação entre ambos. 

Para finalizar, na habilidade (EF06GE13) trata-se especificamente das questões 

ambientais dando foco nas questões climáticas urbanas, como as ilhas de calor. Fica 

evidente essa finalidade quando a BNCC diz que o objetivo da habilidade EF06GE13 

consiste em “analisar consequências, vantagens e desvantagens das práticas humanas na 

dinâmica climática (ilha de calor etc.)” (BRASIL, 2018, p. 385). Nesse caso, vemos, 

portanto, a ligação das dimensões propostas pela unidade temática em questão. 

É importante destacar, ao final dessa análise, que a Base Nacional se mostra 

desconexa entre o proposto nas partes iniciais do documento, e a materialidade das 

habilidades sugeridas. As competências atribuídas ao currículo do 6º ano do Ensino 

fundamental anos finais são muito amplas, no entanto, as habilidades que se desenrolam 

a partir dessas competências se mostram incapazes, não só de tocar na temática 

Ambiental, como também de relacionar essa temática com os conteúdos geográficos. 

A reflexão a ser feita, é que a BNCC, menciona a Lei 9795 que dispõe sobre a 

Educação Ambiental e institui a Política Nacional de Educação Ambiental, por mera 

convenção, mas que o corpo de suas sugestões para os currículos estaduais e municipais 

para o 6º ano do Ensino Fundamental anos finais são insuficientes para tratar do tema. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Muito se especula sobre a construção da Base Nacional Comum Curricular, porém 

pouco se estuda seu conteúdo propriamente dito. Entende-se que o presente estudo tem 

valoração importante, à medida em que produz efetiva reflexão não só sobre seu 

conteúdo, mas sobre a questão da Educação Ambiental como política pública.  
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Fica evidente, pela análise desse trabalho, que a Base tem importantes citações 

sobre a Lei 9795 que dispõe sobre a Educação Ambiental e institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental, porém isso não se materializa em um currículo que integre essa 

temática aos conteúdos geográficos. Nosso foco fica no 6º ano do Ensino Fundamental 

anos finais, e fica perceptível que dentre as quatro habilidades integradas na unidade 

temática denominada Natureza, ambientes e qualidade de vida, apenas uma tem sua 

centralidade ligada a questão ambiental. 

Isso se mostra impróprio a medida que os conteúdos do 6º ano se mostram cada 

vez mais ligados a temática ambiental, como o clima, a vegetação e a exploração dos 

recursos minerais. Conclui-se, portanto, que temas como sustentabilidade e Meio 

Ambiente são, de certa forma, negligenciados pela BNCC no 6º ano do Ensino 

Fundamental anos finais. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

É perceptível que a maioria da sociedade entende o conceito de meio ambiente, já que 

sabe a importância dessa fonte de sobrevivência para nossas vidas, por isso a 

necessidade de preservá-lo. Fala-se que os jovens são os responsáveis em grande 

parcela pelo futuro do mundo, consequentemente, são eles que devem cuidar e preservar 

o meio ambiente para as gerações futuras. Através da educação ambiental estes 

conseguem inserir no dia-a-dia o que foi estudado, porém frequentemente não é 

colocado em prática. Logo, a pesquisa tem como finalidade estudar a percepção 

ambiental dos jovens lajenses, no qual, por meio da metodologia científica aplicada e 

questionário, tendo como base o conhecimento debatido em grupos de estudo do projeto 

de pesquisa através de discussões bibliográficas auxiliando as análises de campo com a 

comunidade. Tem por método a pesquisa exploratória e descritiva. O objetivo da 

pesquisa foi analisar a percepção ambiental dos jovens do município de Lajes sobre suas 

práticas sustentáveis. Para isto, a pesquisa ficou dividida em três etapas: análise 

bibliográfica, prática de campo e integração dos resultados. Utilizou-se um questionário, 

como base estatística para os resultados.  No decorrer da integração dos dados obtidos, 

analisando a percepção ambiental dos jovens de Lajes-RN e suas formas de agir quanto 

à preservação do espaço pode-se concluir que, em sua maioria, existe a noção do 

entendimento da problemática, mas não é feito nada para reverter tal coisa.  

PALAVRAS-CHAVE: Percepção ambiental, jovens, educação ambiental, meio ambiente.  

ABSTRACT 

It’s noticeable that the majority of society understands the concept of environment, 

since it knows the importance of this source of survival for our lives, so the need to 

preserve it. It’s said that young people are responsible in large part for the future of the 

world, consequently, it’s they who must care for and preserve the environment for 

future generations. Through environmental education, they are able to insert into their 

daily lives what they have studied, but they are often not put into practice. Therefore, 

the research aims to study the environmental perception of the young people of lajenses, 

in which, through the applied scientific methodology and questionnaire, based on the 
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knowledge debated in study groups of the research project through bibliographical 

discussions assisting the field analysis with the community. It has by method the 

exploratory and descriptive research. The objective of the research was to analyze the 

environmental perception of the young people of the municipality of Lajes on their 

sustainable practices. For this, the research was divided into three stages: bibliographic 

analysis, field practice and integration of results. A questionnaire was used as the 

statistical basis for the results. During the integration of the data obtained, analyzing the 

environmental perception of the young people of Lajes-RN and their ways of acting on 

the preservation of the space can be concluded that, for the most part, there is a notion 

of understanding the problem, but it’s not done nothing to reverse such a thing. 

KEYWORDS: Environmental perception, youth, environmental education, environment.  

1 INTRODUÇÃO  

A percepção ambiental na juventude é notória, pois é nessa fase que são 

descobertos e firmados valores. Entretanto, não basta apenas ter o conhecimento, é 

preciso ter a prática, sabendo da necessidade de preservar o meio ambiente. Para saber 

se a juventude tem a prática, é feita a pesquisa em campo, para que através dos 

resultados possamos obter uma solução dos problemas encontrados.  

A Educação Ambiental (EA) apresenta a possibilidade de ir além de uma 

simples conscientização, questiona-se tanto a maneira como os homens estão 

reproduzindo suas vidas, como a relação que se estabelece com a natureza sob o sistema 

social capitalista. O papel da Educação Ambiental seria fornecer a “consciência 

ecológica” para a mudança de rota (BOMFIM; PICCOLO, 2011). Dessa maneira, não 

basta apenas conscientizar, faz-se necessário que ocorra de fato a mudança com o 

questionamento. Todavia não é fácil conseguir que as pessoas tenham uma educação 

ambiental.  

É importante ressaltar que o estudo da percepção ambiental é de 

essencial importância para entender as inter-relações entre o homem e o 

ambiente, tendo em vista que uma das dificuldades para a preservação dos 

espaços naturais está nas diferentes concepções dos valores e da importância 

dos mesmos entre os indivíduos de culturas diferentes (FERNANDES, et. al., 

2004). 

A pesquisa tem como objetivo estudar a percepção ambiental dos jovens do 

município de Lajes (Mapa 1), na qual, por meio da metodologia científica aplicada e 

questionário, é capaz avaliar como a juventude lajense se relaciona com o meio 
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ambiente. Com o intuito de questionar se estes possuem práticas sustentáveis ou não em 

seu dia-a-dia.  

                             MAPA 1 - Localização do município de Lajes, RN. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Para Oliveira (1997) apud Marques (2010), “a percepção é justamente uma 

interpretação com o fim de nos restituir a realidade objetiva, através da atribuição de 

significado aos objetos percebidos”, mas para que haja essa percepção, preocupação com o 

meio, são necessários trabalhos que estimulem esse lado ambientalista de cada indivíduo.  

A juventude é considerada o último estágio de socialização para se chegar à fase da 

solidificação das responsabilidades, sendo esse termo variável em todo o mundo, segundo a 

ONU (Organização das Nações Unidas) (op. cit.), por isso a importância de analisa-los no 

meio ambiente.  

A Educação Ambiental, busca não só a conservação dos meios naturais, 

mas a valorização dos seres que neste meio vivem, desde valorizar sua importância 

social a respeitar sua cultura, porém muitas vezes a Educação Ambiental é 

trabalhada visando apenas à conservação dos recursos naturais, e é esquecida a 

interação Ser Humano/natureza/sociedade. (MARQUES et. al., 2010) 

Logo, quando é constrói um conhecimento, seja ele qual for voltado para a percepção 

ambiental, é onde o ser humano passa a entender no cotidiano e na realidade o que se passa no 
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nosso planeta, tornando esse conhecimento o agente modificador da consciência do homem 

em sociedade.  

 

3 METODOLOGIA  

Essa pesquisa utilizou-se do conhecimento debatido em discussões bibliográficas e 

dispõem como método a pesquisa exploratória, quantitativa e descritiva. Para Andrade (2006), 

a pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, 

com vistas a torná-lo mais explícito ao construir hipóteses. Já a pesquisa descritiva são fatos 

descritos, observados, registrados, analisados sem interferência do pesquisador.  

Elabora-se um estudo multidisciplinar onde procurou investigar a temática de meio 

ambiente através de imagens (Figura 1) sugeridas por Malafaia e Rodrigues (2009), tratando 

das diferentes ideias sobre meio ambiente que atualmente este conceito está ligado apenas à 

elementos naturais e tratam da concepção de natureza.  

 Figura 1- Imagens e concepções sobre meio ambiente apresentadas no questionário. 

 Fonte: Modificado de Malafaia e Rodrigues, 2009. 

Nas práticas de campo, os participantes do projeto realizaram entrevistas, junto aos 

jovens, sendo o questionário o instrumento de pesquisa, utilizado para base estatística dos 
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resultados. O mesmo foi adaptado ao lado das propostas de Almeida et al. (2017) e Malafaia e 

Rodrigues (2009), possuindo 15 questões, que apresentam temáticas relacionadas desde o 

conhecimento sobre o meio ambiente e práticas cotidianas em relação ao mesmo, até sobre o 

conhecimento que se tem sobre o município de Lajes (Figura 2).  E na última etapa fizemos a 

interpretação dos resultados.  

  Figura 2 - Questionário utilizado na pesquisa, atividades de gabinete com o grupo de pesquisa e 

aplicação do mesmo junto aos moradores de Lajes, RN. 

 Fonte: Próprio autor, 2019. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com 50 questionários respondidos, responderam 58% (29) do gênero feminino e 

42% (21) do gênero masculino, com idades entre 18 e 30 anos, predominando a faixa 

etária entre 18 e 25 anos com 84% (42). 

Questionados se estariam dispostos a pagar mais caro por determinado produto a 

fim de causar um menor impacto ambiental, 70% afirmaram que sim, e se já havia 

substituído o consumo de um produto por outro similar para gerar menos danos 58% 

responderam que sim e, em relação ao olharem se o produto possui embalagens 
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recicláveis 64% afirmaram que não verificam. 50% desses ainda afirmaram que alguma 

vez já derramou um pouco d’água por esta estar quente, ou por não querer bebe-la. 

Ainda, 56% afirmaram que não deixam o carregador de celular na tomada após finalizar 

o uso. Ou seja, aparentemente os jovens tem uma preocupação a mais com o meio 

ambiente, porém ainda falta mais prática (Gráfico 1). 

GRÁFICO  1 Gráfico 1 - Respostas das questões que tratam do consumo e de atitudes cotidianas. 

 

Ao falar de meio ambiente é necessário saber se os entrevistados têm a noção do 

que é o mesmo. Para isso, os jovens foram sujeitos a responder a questão subjetiva: 

Qual das imagens abaixo você define como a que representa melhor o meio ambiente? 

A maioria dos entrevistados responderam que era a imagem 5, representando o meio 

ambiente como um todo no sentido mais amplo e alguns não souberam responder. E na 

questão objetiva: Para você o que é meio ambiente? Metade dos jovens, responderam 

que é o lugar onde o homem e a natureza habitam e se relacionam uns com os outros, a 

alternativa que mais se encaixa, mas outros 36% disseram que meio ambiente é tudo 

que a natureza nos oferece, um dado preocupante (Gráfico 2). 
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GRÁFICO  2 - Respostas das questões que tratam da definição de meio ambiente através de 

imagens e conceitos. 

 

 

Este resultado acima pode ser avaliado conforme Audino (2017), que afirma que 

dados que correlacionam a percepção ambiental de um indivíduo devem levar em 

consideração três diferentes níveis ou fases, sendo eles os aspectos cognitivo 

(conhecimento), emocional (importância) e comportamental (ação). Dessa forma, se faz 

necessária a sensibilização quanto a temática em questão, pois segundo o mesmo autor, 

a percepção humana nasce no cérebro por meio de uma informação ecológica ou 

antiecológica, se intensifica nas emoções por meio de uma sensibilização positiva ou 

negativa ante ao fato percebido e conhecido e se consolida em uma ação ou 

comportamento pró ambiental ou não (AUDINO, p. 107, 2017). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através dos dados alcançados, das reflexões sobre a percepção ambiental dos 

jovens da cidade de Lajes e como estes classificam o meio ambiente no munícipio e 

como agem para a preservação do mesmo, verificou-se que há necessidade de mais ação 

para preservar o espaço, pois a necessidade de debates na comunidade para trabalhar 

essa questão.  
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A elaboração deste trabalho buscou identificar junto aos jovens informações 

sobre as questões ambientais em Lajes, para poder evitar ao máximo o prejuízo ao meio 

ambiente acarretado dos costumes diários destes, procurando um planejamento 

adequado e uma consciência ambiental de toda a cidade. Lembrando que toda forma de 

conscientização é importante, pois geram resultados, toda via, se faz necessário 

transmitir esse conhecimento para que o resultado ocorra de fato em nossas ações.  
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IGREJA E GESTÃO PÚBLICA: RESISTÊNCIA E INFLUÊNCIA NO 

BAIXO-AÇU 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

Ao longo da história brasileira encontramos a Igreja Católica envolvida em diferentes cenários 

e problemáticas, agindo, por vezes, de forma alinhada às ações do Estado. No entanto, notamos 

que durante a implantação de um projeto de combate à seca no interior do Rio Grande do Norte, 

nomeado de Projeto Baixo-Açu, essa instituição religiosa apresentou-se contrária ao que era 

proposto pelo governo, o qual pretendia construir na região do rio Piranhas-Açu uma barragem 

para represar as águas do referido rio. Tendo isso em vista, buscamos textos e documentos que 

abordassem a relação entre a Igreja e o Estado nesse período de implementação do projeto, além 

de pesquisar por meio dos periódicos principais da época os discursos proferidos pela Igreja, 

bem como a maneira que os mesmos eram reproduzidos. A partir dos conceitos de políticas 

públicas e ator social, pudemos obter um panorama mais amplo a fim de abordar o tema 

proposto, nos permitindo concluir que a Igreja foi um importante agente de resistência no Vale 

do Açu no que tange a aplicação do projeto, uma vez que ela esteve como representante dos 

interesses da população.

PALAVRAS-CHAVE: Baixo-Açu. Igreja Católica. Resistência. 

ABSTRACT 

 

Throughout Brazilian history we find the Catholic Church involved in different scenarios and 

issues, sometimes acting in line with the actions of the state. However, we note that during the 

implementation of a drought-fighting project in the interior of Rio Grande do Norte, called the 

1751 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Baixo-Açu Project, this religious institution was contrary to what was proposed by the 

government, which intended to build in the region. Piranhas-Açu river a dam to dam the waters 

of that river. With this in mind, we sought texts and documents that addressed the relationship 

between the Church and the State during this project implementation period, and searched 

through the main periodicals of the time the speeches given by the Church, as well as the way 

they were. reproduced. From the concepts of public policy and social actor, we were able to get 

a broader panorama in order to address the proposed theme, allowing us to conclude that the 

Church was an important resistance agent in the Açu Valley regarding the application of the 

project, a since she was representing the interests of the population 

KEYWORDS:  Low-Acu. Catholic church. Resistance. 

1  INTRODUÇÃO 

Ao longo da história do Brasil, a Igreja Católica envolveu-se de diversas maneiras 

com o Estado. Quase sempre esteve alinhada ao poder, mas em alguns momentos atuou 

em confronto aos discursos governamentais. Tendo isso em vista, notamos que, durante 

a ditadura militar, parte do Clero se opôs às práticas do regime vigente, sendo, algumas 

vezes, contrária ao próprio sistema, e, em algumas circunstâncias, a medidas particulares, 

mesmo quando não questionava o regime em si. Um exemplo de medida contra a qual a 

Igreja Católica atuou diz respeito ao projeto Baixo-Açu, implantado no baixo vale do rio 

Piranhas-Açu, no semiárido do Rio Grande do Norte. 

O objeto de pesquisa deste trabalho diz respeito a Igreja Católica norte-rio-

grandense como agente de resistência à implementação do Projeto Baixo-Açu. Ele surgiu 

com a premissa de ser uma alternativa para a questão da seca regional, a partir da 

construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, impactando diretamente sobre as 

cidades de Açu, Ipanguaçu, Jucurutu e São Rafael, sendo que a mais atingida foi essa 

última, cujo centro urbano estava fixado na faixa de inundação da represa, de modo que 

todos os seus moradores foram forçados a migrar para outras cidades ou para um novo 

núcleo populacional construído pelo Departamento Nacional de Obras Contra as Secas 

(DNOCS) para esse fim. A medida previa, além do combate à seca, com o armazenamento 
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das águas nos períodos escassos e o controle nos períodos de cheia, a organização de um 

polo pesqueiro e um perímetro de irrigação. 

Entretanto, a implantação desse projeto dividiu muitas opiniões, fomentando a 

emergência de agentes de resistência quanto a essas políticas públicas, sendo um deles a 

Igreja Católica, como vemos no discurso do Monsenhor Américo Simonetti, que o jornal 

Diário de Natal traduziu da seguinte maneira: “o sacerdote criticou a falta de atenção 

dada aos proprietários rurais da Região a quem são negadas informações sobre o Baixo-

Açu” (DIÁRIO DO NATAL, 1979, p. 37). 

Parte do clero potiguar questionava os discursos provenientes dos órgãos responsáveis 

pelo projeto, os quais apresentaram-no como algo positivo e vantajoso para os moradores 

do Vale do Açu, no intuito de obter aceitação dos mesmos, como percebemos no discurso 

do diretor do DNOCS, que afirmou ao mesmo jornal: “as decisões do Departamento se 

baseiam em estudos cuidadosos que mostraram ser o projeto válido comparando os 

índices atuais e futuros da produção econômica e da qualidade de vida no vale” 

(REFERENCIAR). 

Diante disso, a presente pesquisa tem por objetivo analisar como essa instituição 

religiosa propagava alguns de seus discursos de resistência ao projeto Baixo Açu. Ela se 

dá no âmbito da pesquisa Impactos sociais do Projeto Baixo Açu (1975-1983), 

coordenado pelo professor Francisco Leandro. Na primeira etapa da pesquisa, discutimos 

textos relativos às medidas governamentais de combate às secas, para, em seguida, 

travarmos contato com as fontes impressas. Feito o estudo através de recortes 

jornalísticos, mais precisamente do Diário de Natal, O Poti e Tribuna do Norte, os 

principais veículos da imprensa norte-rio-grandense de então, e dos enunciados do clero 

que foram veiculados nesses mesmos jornais. A partir das reflexões que tecemos a 

respeito dessa série documental, percebemos o destaque da Igreja Católica no processo 

de resistência ao Projeto Baixo Açu. Tivemos acesso tanto à versão direta da igreja quanto 

às opiniões provenientes dos periódicos da época, o que proporcionará o entendimento 

do papel político que aquela instituição desempenhou em meio a esse cenário. 
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O trabalho tem como objetivo analisar os jornais da época que tratavam sobre a 

implementação do projeto (O Poti, Tribuna do Norte e Diário de Natal), compreender 

como os discursos e ações da Igreja eram transmitidos pelas instituições jornalísticas, 

investigar textos que tratam da relação Igreja-Estado especialmente durante o regime 

militar, descrever o processo de construção da represa, com os seus respectivos embates, 

e como a Igreja se insere neles. 

1.2  Justificativa    

Mediante estudos realizados acerca das políticas públicas implantadas no Rio 

Grande do Norte relativas ao combate às secas, particularmente entre as décadas de 1970 

e 1980, notamos uma sensível ação de alguns setores da sociedade, despontando, dentre 

eles, a Igreja Católica. A partir da leitura de textos inscritos nos periódicos da época foi 

possível observar o quanto essa instituição se envolveu na temática da implementação do 

Projeto Baixo-Açu, estando sempre inserida nos debates, circulando, enquanto pautava o 

seu posicionamento, tanto entre moradores quanto entre os responsáveis pela realização 

das obras. 

Há carência de pesquisas mais específicas sobre essa relação entre Igreja e as 

entidades encarregadas de efetivar o Projeto. Na época, o Brasil era governado, de modo 

autoritário e truculento, por oficiais das Forças Armadas, o que já dá indícios de um 

panorama de tensão entre a população e seus representantes.1 

Dessa forma, tornou-se necessário ampliar o leque de discussões sobre tal cenário, 

uma vez que a Igreja se revelou como um importante mediador na compreensão da 

situação político-social que o país enfrentava. Ela se opôs, como já afirmamos, a 

determinadas proposições aprovadas pelo governo que, segundo a opinião dela, nem 

sempre estavam em conformidade com as aspirações populares. 

Portanto, este trabalho se propõe a reduzir o foco de análise sobre a Igreja Católica, 

em particular, como agente de resistência social. Embora haja alguns trabalhos 

                                                 
1 Sobre os governos militares, conferir: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves (Org.). O 
tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2014, 7 ed. (O Brasil Republicano, v. 4) 
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acadêmicos que tratam da Projeto Baixo Açu e mencionem a Igreja,2 nenhum deles 

aborda a Igreja em específico. Nesse processo, enquanto observamos uma instituição, 

acabaremos obtendo uma melhor compreensão do Estado enquanto receptor das ações 

populares, das quais a Igreja se colocava como representante. Desse modo, a pesquisa 

acaba elucidando uma dinâmica existente até os dias de hoje, de interação entre a Igreja 

e o Governo, tanto a nível local quanto nacional. A Campanha da Fraternidade do ano de 

2019, por exemplo, traz como tema “Fraternidade e políticas públicas”, o que nos indica 

que, mesmo após muitos anos, a Igreja segue caminhando nessa interação com o Estado 

e suas práticas. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1  Políticas Públicas 

O Estado Brasileiro foi constituído para atender às necessidades básicas de cada 

cidadão, tendo como dever disponibilizar condições para seu desenvolvimento. Nisso, 

são necessárias ações que concretizem esse papel, de modo a efetivar o progresso da 

sociedade. 

Para a compreensão das medidas tomadas para o desenvolvimento social, político 

e econômico, é necessário termos uma visão sobre as diversas dimensões de política, uma 

vez que elas criam estruturas e senso de direção, materializando-se nas ações do governo 

(CARNEIRO et AL, 2010). Essas dimensões são divididas em: Polity- para nomear as 

instituições políticas; Politics- para os processos e Policy- para os conteúdos. 

Como aponta Frey (2000), elas podem, na realidade política, se entrelaçar e 

influenciar mutuamente. Nessas, a dimensão processual politics tem a função de 

implementar o processo político. Nela, conforme afirma CARNEIRO et AL (2010), surge 

a implantação das políticas públicas, que diz respeito ao método de dispor o programa de 

ação do governamental. Dessa forma, política pública refere-se a um conglomerado de 

decisões, projetos, leis e ações realizadas pelo governo. Ela pode ser compreendida sob a 

                                                 
2 Ver, por exemplo: BONETTI (O SILÊNCIO DAS ÁGUAS), FERNANDES (AUTORITARISMO E RESITÊNCIA NO 
BAIXO AÇU). 
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visão do Estado implantando um projeto através de programas e ações voltadas para 

setores específicos da sociedade. (GOBERT, MULLER apud. HOFLING, 2001), sendo, 

portanto, uma forma de efetivar as responsabilidades do Estado, aplicando medidas que 

assegurem os direitos dos cidadãos.  

Dessa forma, alguns elementos constituem as políticas públicas a fim de que sua 

implantação seja definida por meio das etapas de planejamento, execução, monitoramento 

e avaliação. São elas: planos; programas; ações e atividades. Elas têm de estar bem 

encadeadas, havendo uma integração durante a realização. Com isso, o planejamento 

previamente estabelecido para firmar a política pública definida é consumado por meio 

dos projetos, os quais são a forma prática de instituir as ações definidas. 

Conforme aponta Vargas (2002), projeto “é um empreendimento não repetitivo, 

caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se 

destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzidos por pessoas dentro de 

parâmetros predefinidos de tempo, custo, recursos envolvidos e qualidade”. Com isso, 

podemos afirmar que trata-se da sistematização para aplicação de uma política pública, 

determinando a logística e os parâmetros de como essa será executada. 

No caso brasileiro, mais precisamente durante o regime militar, uma política 

pública voltada ao combate das problemáticas provenientes das recorrentes secas na 

região Nordeste, particularmente no semiárido do Rio Grande do Norte, foi consumada 

por meio de um projeto, o qual foi denominado Projeto Baixo-Açu, realizado na região 

do Vale do Açu, interior do estado. O Estado pretendia apresentar essa medida como uma 

política pública de caráter técnico, que obedecia aos critérios da razão técnica, à etapas 

que mencionamos acima, estando ausente, portanto, a dimensão política e os embates 

sociais próprios desse campo, como se tratasse de uma medida desprovida de interesses 

políticos. 

Segundo os princípios estabelecidos pela Constituição Federal em seu artigo 21 

XVIII, é dever da União: “planejar e promover a defesa permanente contra as 

calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações”.  Assim sendo, 

podemos afirmar que as políticas públicas justificam sua relevância em razão de 
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permitirem que a sociedade seja atendida em suas carências e, assim, tenha seus direitos 

atendidos, como no artigo acima. Entretanto, a atuação da Igreja Católica na resistência 

ao projeto nos revela que há uma correlação de forças atuando na implementação das 

políticas públicas, e que estas não são simples aplicações de estudos técnicos na promoção 

do bem-estar social. Em suma, há um conjunto de interesses envolvidos na questão, 

transcendendo os aspectos meramente técnicos. 

2.2 Ator social 

No decorrer da história da humanidade, os estudos acerca dos sujeitos e seus 

papéis na sociedade passaram a despertar maiores interesses por parte de estudiosos dessa 

área, tornando-se cada vez mais recorrentes e necessários para compreensão da 

organização em que o homem estava inserido. Partindo disso, funções sociais foram 

melhor analisadas e compreendidas, e novos conceitos surgiram, integrando o quadro de 

uma rede social articulada. 

Destacamos, desse amplo quadro conceitual, a definição de ator social. Com base 

em conceituações formuladas por diferentes sociólogos, podemos definir ator social como 

indivíduos que expressam interesses sociais, econômicos, políticos e culturais de forma 

coesa, geralmente apresentados de modo perceptível e legítimo (MOCELIN, 2010). As 

manifestações coletivas promovidas por esses atores não carecem de regimentos legais, 

mas devem ser avaliadas com base no comportamento dos que possuem um mesmo 

patamar na estratificação social por seguirem uma ética aceita cordialmente e/ou 

partilharem um mesmo hábitus.   

Analisando o que já foi exposto no que concerne às percepções de ator social, 

verificamos uma importante instituição que, na implantação da Barragem Armando 

Ribeiro Gonçalves, do Projeto Baixo-Açu, agiu de forma muito semelhante ao que se 

entende por ator social: a Igreja Católica. Ela esteve ligada a diferentes circunstâncias 

relativas ao Projeto, colocando-se como agente de resistência a determinadas práticas 

estabelecidas pelo governo e pretendendo representar a “voz” da população regional. 

3  METODOLOGIA 

1757 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

A metodologia proposta para este trabalho é de natureza qualitativa, uma vez que, 

como aponta Gibbs (2009), a pesquisa social deve, além de descrever, buscar esclarecer 

fenômenos sociais, assim como realizar a investigação de informações, não apenas 

apontar dados numéricos, embora estes sejam importantes para compreensão de 

determinados processos. A pesquisa está dividida em quatro etapas: levantamento 

bibliográfico e de documentos que discorrem sobre as políticas públicas de combate às 

secas; estudo de jornais do período estudado (Diário de Natal, Tribuna do Norte e o Poti, 

do mesmo grupo do Diário de Natal); análise das informações obtidas por meio das 

matérias dos periódicos e, por fim, avaliação dos dados coletados. 

A priori, realizamos um levantamento bibliográfico que objetivou elencar textos 

condizentes com o objeto de pesquisa deste trabalho, ou seja, buscamos documentos e 

obras que fizessem referência à Igreja Católica e sua atuação durante a Ditadura Militar, 

bem como ao processo mesmo de implementação do Projeto Baixo Açu. Depois, 

selecionamos dos jornais da época (1975-1979), particularmente o Diário de Natal e O 

Poti (periódicos vinculados aos Diários Associados) e Tribuna do Norte (pertencente à 

família Alves, importante liderança política da época) que versavam sobre o tema da 

construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, tema que marcou os debates 

políticos de então. Feita a leitura e seleção das fontes, procedemos às transcrições, 

procedimento imprescindível para a pesquisa de natureza histórica (BLOCH, 2001), 

possibilitando a análise do material que servirá à investigação, como aponta o professor 

da Unesp, Eduardo Manzini (2006, p. 361). 

Durante o procedimento, observamos que, repetidas vezes, as matérias apresentavam 

discursos relacionados à atuação da Igreja Católica, demonstrando seu envolvimento no 

processo de implementação do referido Projeto, bem como a maneira pela qual suas ações 

e pronunciamentos eram reproduzidos. Interessamo-nos, assim, por esse recorte 

específico e iniciamos as reflexões, que se encontram, portanto, em estágio muito inicial, 

embora já nos permitam algumas asserções. 

Analisamos os dados obtidos a partir do estudo do material transcrito, para que 

pudéssemos conhecer as percepções de ambas as partes – de um lado, a visão da Barragem 
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como solução para a problemática da seca, pelo outro ela como um entrave à vida dos 

moradores – e, com isso, obter uma visão panorâmica do que aconteceu na prática. Desse 

modo, uma vez que partimos das narrativas para pensar um processo social, nossa 

metodologia consiste, basicamente, na chamada “análise do discurso”. Assim, 

averiguamos a maneira como cada um dos jornais estudados reproduziu os 

pronunciamentos feitos pela Igreja Católica, além do posicionamento particular dos 

articulistas dos referidos jornais. Com isso, pudemos compreender, ainda que de modo 

sumário, o panorama do processo em análise. 

4   RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A Igreja Católica é uma das mais antigas instituições religiosas existentes no 

mundo, a qual é, atualmente, a detentora de maior número de fiéis no Brasil. Ela possui 

diferentes papéis sociais, seguindo as doutrinas encontradas no cristianismo, dentre as 

quais destaca-se a prática da caridade. 

Partindo disso, podemos notar que as ações sociais promovidas por essa 

instituição vão além da ajuda aos mais necessitados ou das obras voltadas à população 

carente. Com o passar do tempo, a Igreja foi estabelecendo seu papel também na política, 

com atuação por vezes alinhada ao poder, mas também, em alguns casos, de forma oposta 

a esse, o que se pode notar no cenário brasileiro e, mais precisamente, no interior do Rio 

Grande do Norte, com o Projeto Baixo-Açu. 

Esse projeto consistia em uma política pública de desenvolvimento da região 

Nordeste baseada na Revolução Verde e modernização da Agricultura local. A 

Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste e o Departamento Nacional de 

Obras Contra as Secas buscavam, por meio do projeto, construir uma barragem 

denominada “Armando Ribeiro Gonçalves”, a qual “iria servir de suporte para a entrada 

do Baixo-Açu na Revolução Verde, na Modernização da Agricultura e, 

consequentemente, em uma agricultura de mercado com bases empresariais”3  

                                                 
3 Citação retirada do portal: DOSSIÊ PERÍMETROS IRRIGADOS 
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As afirmações de que a população não sairia prejudicada eram sustentadas por 

promessas de indenizações e pela garantia de uma “vida melhor” que se desenharia a 

partir da construção da barragem. Dentre as várias cidades afetadas pelo projeto, uma das 

que sentiu de forma mais acentuada sua ação foi a de São Rafael, que após todos os 

acontecimentos teve sua história dividida entre a “antiga” e a “nova” São Rafael. 

Em meio à divergência de opiniões entre o que era assegurado pelo Estado e o 

medo dos moradores do Vale do Açu, um importante ator social surgiu como 

representante da classe popular, agindo de forma a tentar lumiar as incertezas e 

preocupações vividas por eles, sendo esse ator, como temos destacado, a Igreja Católica. 

A Província Eclesiástica do Rio Grande do Norte – especialmente a Diocese de 

Mossoró e Arquidiocese de Natal, por possuírem paróquias nas áreas afetadas – 

apresentava uma preocupação significativa referente aos impactos do Projeto Baixo-Açu, 

principalmente no que diz respeito aos aspectos sociais, o que pode ser visto na manchete 

do jornal Diário de Natal, o qual relata um discurso do monsenhor Américo Simonetti: 

“A Igreja do Rio Grande do Norte não pretende intrometer-se nos aspectos técnicos do 

Projeto Baixo-Açu, mas colaborar com a população que será atingida com a construção 

da Barragem Armando Ribeiro” (DIÁRIO DO NATAL, 27 mar. 1979, p. 36). Ele 

salientou ainda que os técnicos da construtora contratados pelo Governo sabiam para que 

vieram, enquanto o povo não tinha informações precisas sobre a questão.  

Dessa forma, a Igreja não possuía a intenção de ser contra a implementação do 

projeto em si, mas sim de defender os aspectos sociais e ecológicos daquela população. 

Valendo-se do tema da Campanha da Fraternidade de 1979 (“Por um mundo mais 

humano”, cujo slogan era “Preserve o que é de todos”), por exemplo, o Bispo Auxiliar da 

Diocese de Mossoró, D. José Freire, afirmou: “a CF é um movimento de evangelização 

de massa da Igreja e o tema proposto para 1979 é a continuidade, a sequência da 

campanha anterior, pois a ecologia deve ser uma preocupação de todos nós” (DIÁRIO 

DO NATAL, 08 mar. 1979). D. José Freire ainda menciona que a deterioração do 

ambiente não era a única preocupação da CF, mas também questões de miséria, fome e 

riqueza, aspectos que ele conecta com o processo de construção da represa, destacando a 
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negligência que o DNOCS dispensava à população local no que diz respeito aos aspectos 

sociais do projeto.  

Assim, a Igreja, com seu caráter reformista, manteve sua manifestação junto aos 

proprietários de terras e moradores das áreas desapropriadas pelo Governo Federal para 

a implantação do Projeto de irrigação planejado pelo DNOCS, auxiliando-os como 

“porta-voz”, promovendo reuniões, programas de rádio, panfletos e movimentos. 

No ano de 1975, o Executivo Federal publicou o decreto de desapropriação que 

atingia uma vasta área de terras no Vale do Açu. No mesmo ano, durante o Encontro de 

Bispos e Prelados da Amazônia, convocado pela Conferência Nacional dos Bispos do 

Brasil (CNBB), realizado em Goiânia (GO), foi criada a Comissão Pastoral da Terra 

(CPT), a qual “surgiu como resposta à grave situação vivida pelos trabalhadores rurais, 

posseiros e peões, sobretudo na Amazônia, explorados em seu trabalho, submetidos a 

condições análogas ao trabalho escravo e expulsos das terras que ocupavam”4 

Com isso, a CPT passou a atuar em todo o território nacional, inserindo-se também 

em debates que envolvem questões relacionadas aos recursos hídricos. A Comissão 

defende a água como sendo um patrimônio da humanidade e se apresenta contrária a todo 

tipo de destruição de nascentes, poluição pelo uso de agrotóxicos ou mesmo pela ação de 

mineradoras. No que tange à situação desencadeada pelo Projeto Baixo-Açu, a CPT 

também agiu de forma a reprimir as ações propostas pelo Estado e as empresas envolvidas 

no processo, como o DNOCS e a SUDENE. 

No dia vinte e quatro de dezembro de 1981, a Comissão Diocesana Pastoral da 

Terra publicou uma nota de solidariedade a população do Vale do Açu. Em referência a 

situação facejada pelos habitantes da localidade – os quais tiveram de abandonar suas 

moradias para viabilizar a construção da Barragem Armando Ribeiro, e anos após viram 

parte da represa, quando ainda estava em processo de construção, desabar - ela afirma: 

“vamos fazer valer a nossa organização. Vamos fazer valer a nossa origem de filhos de 

                                                 
4 Citação retirada do portal “DOSSIÊ PERÍMETROS IRRIGADOS” 
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Deus em construção do seu Reino. Vamos exigir as explicações verdadeiras e não vamos 

aceitar novos erros que ponham em risco as nossas vidas”. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Mediante os textos e materiais discutidos ao longo do desenvolvimento do 

trabalho, pudemos analisar as diferentes maneiras que a Igreja se colocou posicionada 

quanto às problemáticas em torno do Projeto Baixo-Açu, segundo o que era transmitido 

pelos jornais da época. Notamos que em diversos momentos a participação do Clero no 

processo de construção da Barragem Armando Ribeiro Gonçalves esteve vinculada a um 

intuito de rever os impactos sociais causados aos moradores das cidade atingidas. Com a 

Instituição religiosa tendo um caráter reformista e de grande influência na época, serviu 

como mediadora da fala e posicionamento da população. Para desempenhar esse papel, 

vimos que foram utilizados vários recursos informativos e comunicativos relacionados ao 

que ocorria dentro do processo de implantação da represa e suas consequências. 
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SUJEITOS, LUGARES E MEMÓRIA EM COMUNIDADE

QUILOMBOLA

Márcio Adriano de Azevedo1; Flavio Rodrigo Freire Ferreira2; Sofia Katarine de Freitas

Valdivino3; César Augusto Dias4 e Eloiza de Lima Nascimento5.
1,3 e 4 IFRN – Campus Natal Central; 2 e 5 IFRN – Campus Canguaretama

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas.

RESUMO

O projeto teve como objetivo geral analisar as políticas e ações afirmativas junto aos

sujeitos quilombolas em Sibaúma, Tibau do Sul, na microrregião Litoral Sul do Rio

Grande do Norte. Com pesquisa de caráter etnográfica, visando atingir os objetivos

propostos, utilizamos os seguintes procedimentos metodológicos: revisão bibliográfica;

observação participante, com produção de notas de campo; análise de fonte documental;

e uso de recursos fotográficos. Com a pesquisa pretendeu-se promover a valorização

histórico-cultural da população quilombola, por meio da preservação da memória e do

registro de informações e levantamento de dados, indispensáveis à produção do

conhecimento em políticas e ações afirmativas.

PALAVRAS-CHAVE: Políticas de ação afirmativa; patrimônio histórico-cultural;

memória dos povos tradicionais; comunidade quilombola.

ABSTRACT

The project aims to analyze affirmative policies and actions among the quilombola

poeple in Sibaúma, Tibau do Sul, in the South Coast microregion of Rio Grande do

Norte. To achieve the proposed objectives, some ethnographic procedures were used,

the bibliographic review; participant observation, field notes, documentary analysis and

the use of photographic resources. With the research, it's intended to promote the

historical-cultural valorization of the quilombola people, through preserving their
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memory, information recording and data collection, indispensable for the production of

knowledge in affirmative policies and actions.

KEYWORDS: Affirmative action policies; historical-cultural heritage; memory of

traditional peoples; quilombola community

1 INTRODUÇÃO

A pesquisa justifica-se como aspecto de continuidade à luz de pesquisas realizadas

anteriormente, visto que, em 2015, foi desenvolvida a pesquisa do Observatório da

Diversidade dos Povos Indígenas - OBSERVindígena, com enfoque na memória

histórico-cultural das comunidades indígenas Eleotéreos do Catu, em Canguaretama, e

Sagi/Trabanda, em Baía Formosa, no âmbito do edital nº 05/2015, do Programa

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – Ações Afirmativas (PIBIC-AF-CNPq),

resultando na produção de Dicionário Básico, constituindo-se como importante acervo

para a preservação da memória histórica, cultural, entre outros aspectos que colaboram

para consolidar o trabalho do IFRN na região, em particular o Observatório da

Diversidade, localizado no Campus Canguaretama.

Logo a partir desse estudo, foi possível analisar as políticas e ações afirmativas junto

aos sujeitos quilombolas em Sibaúma, Tibau do Sul, na microrregião Litoral Sul do Rio

Grande do Norte, com enfoque na memória e nas iniciativas governamentais. Tendo em

vista, preservar a memória político-histórica dos sujeitos e do lugar pesquisado; levantar

e registrar dados que promovam o respeito, a valorização e a preservação da diversidade

e da memória dos sujeitos quilombolas em Sibaúma, Tibau do Sul/RN; contribuir com

as ações que vem sendo desenvolvidas pelo NEABI e o Observatório da Diversidade do

Campus Canguaretama do IFRN, bem como aquelas decorrentes do Programa de

Extensão da UFRN “Tronco, ramos e raizes! - Patrimônio étnico do Seridó – RN”

(PROEXT- Sesu).
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

A memória, esta constitui-se em um fator imprescindível para que se mantenha viva

a história de fatos e de sujeitos que, em determinados momentos históricos, delinearam

a vida, a trajetória e/ou o desenvolvimento social, político, econômico de pessoas, de

grupos, de lugares. Citando Edward Said, Oriá (1998, p.128), enfatiza que:

A invocação do passado constitui uma das estratégias mais comuns nas
interpretações do presente. O que inspira tais apelos não é apenas a
divergência quanto ao que ocorreu no passado e o que teria sido esse passado,
mas também a incerteza se o passado é de fato passado, morto e enterrado, ou
se persiste, mesmo que talvez sob outras formas.

Nesse particular, percebe-se que, por trás de determinados lugares e estruturas

escondem-se, muitas vezes, patrimônios e histórias que, por mais que estejam

alicerçados na tradição e no próprio patrimônio arquitetônico, histórico-político, cultural,

entre outros, acabam fadados à invisibilidade, como explicita o Oriá (1998), e salienta

Montenegro (1994) e Azevedo (2017).

Assim sendo, a educação exerce um papel social de reconstituir determinados traços

da história, dos lugares e dos sujeitos, que estão alojados nas raízes culturais e

patrimoniais da humanidade, contribuindo para o desenvolvimento de ações afirmativas.

Nessa perspectiva, torna-se imprescindível desenvolver “[...] o senso de preservação da

memória social coletiva, como condição indispensável à construção de uma nova

cidadania e identidade [...]” (ORIÁ, 1998, p. 130).

Logo, esse referencial buscará discorrer com enfoque nos sujeitos quilombolas,

situados na Comunidade Sibaúma, no município de Tibau do Sul. O lugar já é

conhecido por constituir-se, no Rio Grande do Norte, como expoente e roteiro turístico

internacional, podendo citar a Praia de Pipa. É exatamente no entorno daquele lugar,

que podemos encontrar o remanescente quilombola de Sibaúma. O que dizer da sua

identidade, do lugar onde moram, das formas e das condições de subsistência? O que,

como e o que se faz para preservar a sua memória, o patrimônio e para afirmá-los como

sujeitos de direitos?
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Alguns referenciais, como Barbosa (2012), Cavignac (2003), Cavignac e Macêdo

(2014), Ferreira e Boneti (2001), Ferreira (2010; 2011), Fabiani (2012), Florentino

(2004), Gennari (2011), Gohn (2008), Lifschitz (2011), Maia (2012), Sonza, Salton e

Strapazzon (2016), Schwarcz (2014) e Uehara (2008) constituem-se como relevante

arcabouço teórico-conceitual e metodológico, para o desenvolvimento da pesquisa, a

partir do conhecimento produzido à luz da análise e da compreensão de realidades mais

gerais, particulares e específicas.

3 METODOLOGIA

A pesquisa perseguiu os fundamentos da etnometodologia, entendida com uma

corrente da sociologia norte-americana, a qual emergiu na segunda metade do século

XX, a qual situa-se entre as concepções que consideram a importância da ação social e

dos aspectos subjetivos, os quais constituem como fundamentais na compreensão da

organização social, redirecionando as concepções teóricas dos fenômenos sociais,

analisando as ações cotidianas dos membros de uma comunidade, buscando

compreender e identificar como estas ações se tornam visíveis, racionais e reportáveis

(AZEVEDO, 2015).

Portanto para atingir os objetivos propostos, alguns procedimentos de cunho

etnográfico foram adotados, baseando em estudos como Agier (2015), Caria (2014),

Wolcott (2008), Erickson (1988), Mattos (2008a; 2008b) e Powdermaker (1966). Logo,

foi adotado a revisão bibliográfica; a observação participante (ZAGO; CARVALHO;

VILELA, 2003), a análise documental, o uso de recursos fotográficos, midiáticos e

cartográficos, o uso de notas de campo. A revisão bibliográfica busca levantar trabalhos

sobre o objeto de investigação, a fim de serem incorporados ao referencial teórico-

metodológico, a fim de [...] afinar suas perspectivas teóricas, processar e objetivar seu

aparelho conceitual. Aproveita para tornar ainda mais conscientes e articuladas suas

intenções [...] (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 112).

1767 



IFRN | Campus Mossoró
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

4 O FARDO DA ESCRAVIDÃO: PERDA DE VALORES E IDENTIDADE
CULTURAL

A partir dos anos 2000, emerge uma legislação encorajadora com o Decreto

4.887/2003 para a titulação de terras quilombolas. Mais também na educação, que

tornar o ensino de história da África e cultura afro-brasileira obrigatório na educação

básica através da Lei n. 10.639/2003, que mais tarde, em 2011, se torna Lei n. 11.645

para incluir os povos indígenas. Outra medida importante do governo para a promoção

de uma educação mais acessível, foi a implementação da Lei de cotas (Lei n. 12.711/12)

que reserva cinquenta por cento das vagas em instituições públicas para negros, pardos e

indígenas. Nas quais, antes eram ocupadas quase que exclusivamente pela elite branca

(BELLO; OLIVEN, 2017, p. 342).

Em virtude disso, mais que uma dívida histórica com os povos tradicionais que

fizeram parte da construção sociocultural brasileira é o dever do Estado assegurar

inclusão para manutenção do seu patrimônio étnico-cultural através de políticas públicas

voltadas a esse propósito (CAVIGNAC, 2016, p. 92). Nessa perspectiva, as instituições

públicas têm um papel fundamental, não apenas na inclusão dessas minorias, mais

também, na formulação de políticas públicas, já que inserem novos debates na agenda

pública (TRONCO, 2018, p. 37). Logo, é dentro desse contexto que instituições como a

UFRN através do “Programa Tronco, Ramos e Raízes” e o IFRN Campus Natal Central

através dos NUPED’s, em especial o IFRN Campus Canguaretama, atuam

desenvolvendo pesquisas a fim de compreender a realidade dessas comunidades

tradicionais do Rio Grande do Norte. Com vistas na preservação do patrimônio

histórico-cultural e memória; contando a história na perspectiva dos sujeitos que

fizeram e fazem parte dessa história para o ressignificado do estigma social da

escravidão.

4.1 RESSIGNIFICAÇÃO CULTURAL: VALORIZAÇÃO, MEMÓRIA
E PRESERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL.

Segundo o escritor Hélio Galvão (1968), o Tibau do Sul que se conhece hoje foi

construído depois da quebra de um canal, que havia sido construído a pedido dos
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senhores de engenho de Arês e Goianinha para drenagem das águas de seus canaviais

que ficavam inundados pelo represamento da Lagoa Guaraíras. Por conta do

rompimento do canal, a Lagoa Guaraíras ficou salinizada e boa parte da sua fauna e

flora mudou dando lugar aos manguezais que fazem parte do modo subsistência de

muitas famílias, sendo até hoje a pesca e carcinicultura as principais atividades

econômicas na região, perdendo apenas para o turismo. Tibau do Sul é o lar de

belíssimas praias, como a Praia de Pipa, um grande expoente turístico internacional para

o Rio Grande do Norte e a praia de Sibaúma. Onde se encontra a comunidade

remanescente quilombola, universo de investigação da pesquisa em desenvolvimento.

A praia de Sibaúma, ficou muito tempo isolada assim como as demais comunidades

quilombolas no Rio Grande do Norte que se mantiveram longe dos núcleos urbanos,

conseguindo preservar alguns dos seus traços culturais (SILVA, 2011, p.21). Devido a

isso, como afirma Cavignac (2003) muito da história referente as identidades dessas

comunidades não se encontram em relatos oficiais ou nos livros de história, mas sua

história manteve-se viva na memória de seus donos. Logo, no caso de Sibaúma, na

memória de seus herdeiros: os Cosmes, Leandros e os Caetanos.

Através de relatos de seus moradores mais antigos, publicados na “Revista

Realidade”, em 1969, a comunidade teve sua origem a partir do naufrágio de um navio

negreiro e os sobreviventes nadaram até a praia onde hoje é Sibaúma. Após já fixados

em Sibaúma, os ancestrais enfrentaram tentativas de expulsão de sua terra, mesmo

assim, mantiveram-se firmes e hoje seus herdeiros consideram-se donos. Pois, têm a

Terra de Sibaúma como herança e seu patrimônio-cultural como legado (CAVIGNAC;

LINS; MAUX, 2006, p. 03).

A comunidade foi então reconhecida como remanescente quilombola, em 2005, pela

Fundação Palmares e embora identifiquem-se como donos do local, para alguns a

identidade quilombola ainda é considerada como sinônimo de marginalização

(CAVIGNAC; LINS; MAUX, 2006). Apesar disso, muitos esforçam-se em preservar as

suas heranças culturais e orgulham-se da sua identidade como remanescente quilombola.

Como exemplo disso, se tem O Grupo Herdeiros de Zumbi ligados a Associação de

Remanescentes Quilombolas da Praia de Sibaúma (LINS, 2009, p.11). Esse grupo vem
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resistindo em defesa da cultura na região, mantendo o legado de seus ancestrais através

da preservação das danças como a Capoeira e o Coco de Zambê. Isso porque, a

preservação dessas danças significa para os sujeitos não apenas um legado a ser

preservado, mas também, como um modo de ressignificar o estigma social da

escravidão e desconstruir preconceitos que perduraram ao longo da história dessa

comunidade. Diante disso é importante destacar que para os sujeitos o seu patrimônio

não se resume ao seu legado e suas danças, mas também, a terra a qual se consolidaram

seus ancestrais. Essa estima pela terra faz com que mesmo aqueles que não compactuam

da identidade quilombola sintam-se parte da comunidade, pois afinal sua ancestralidade

e a terra os mantêm unidos.

4.2 RESULTADOS DAS POLÍTICAS DE AÇÃO AFIRMATIVA NA
PERSPECTIVA DOS SUJEITOS E FUTURO DA COMUNIDADE

A legislação favorável voltada a igualdade étnico-racial, políticas de ações

afirmativas e a expansão dos institutos federais no Rio Grande do Norte, em especial

para o município de Canguaretama, proporcionou para a região litoral sul novas

oportunidades, principalmente para os herdeiros de Sibaúma, trazendo uma nova

perspectiva de mudança através da educação e resgate histórico da sua ancestralidade

que passou a ser mais valorizada pelos mais jovens.

Diante disso, é importante trazer a visão dos próprios sujeitos sobre o acesso as

políticas de ações afirmativas e os programas para o ingresso em instituições de ensino

básico e superior. Para isso, foi elaborado um questionário, no qual foi possível

entender os principais problemas enfrentados por estudantes universitários nativos da

comunidade que frequenta o IFRN Canguaretama e/ou estudam em Natal através de

programas como o FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior)

criado pela lei n° 10.260/2001.

Dos estudantes que colaboraram com a pesquisa, todos estudaram na escola

Municipal Padre Armando de Paiva e do ponto de vista deles consideram o ensino na

escola regular e os problemas dela estão relacionados a infraestrutura, para uma das
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entrevistadas: “Os professores são excelentes, muito dedicados a ensinar. Estudei desde

criança na escola e eles se aplicam. Todos os profissionais sempre foram dedicados e

me incentivaram muito a nunca abandonar os estudos.”

Apesar da dedicação dos professores, os estudantes consideram que não tiveram uma

boa “base” para competir por uma oportunidade numa instituição pública de ensino

superior, principalmente, com quem vem de uma escola mais bem preparada e

acreditam que as cotas fazem toda diferença para a universalização da educação pública.

Além disso, para eles não basta o desafio de ingressar numa instituição, enfrentam

dificuldades para permanência nos estudos. Essas dificuldades estão relacionadas

principalmente ao deslocamento e a parte financeira para os que conseguiram financiar

os seus estudos em uma instituição privada. Logo, ao serem questionados sobre a

permanência na comunidade após a conclusão do curso, como mostra o “Gráfico 1”:

Gráfico 1 - Gostaria de continuar na comunidade após o termino do curso

Fonte: autor (2019).

Como mostra o gráfico 20% querem sair da comunidade, 40% querem

permanecer e acreditam que podem aproveitar dos conhecimentos adquiridos na sua

formação dentro da comunidade e os demais 40% estão incertos quanto a oportunidades

de emprego relacionadas a sua formação acadêmica.

Logo a partir do que foi apresentado, existe a necessidade não apenas de ampliar

as oportunidades para os jovens quilombolas, mas facilitar sua permanência nos estudos.

Além disso, existe o desafio da geração de emprego para aqueles que precisem exercer a

sua profissão e querem continuar na comunidade.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo seu caráter etnográfico e a partir dos dados apresentados pode-se

responder os objetivos específicos propostos, como também, perguntas

levantadas anteriormente: a) o que dizer da sua identidade, do lugar onde

moram, das formas e das condições de subsistência? b) como e o que é feito

para preservar a sua memória, o patrimônio e para afirmá-los como sujeitos de

direitos? Sendo assim, a partir desses questionamentos podemos compreender

sobre a identidade dos sujeitos, pois os dados indicam a necessidade de

preservação e manutenção do seu patrimônio cultural, haja vista, que alguns

dos sujeitos se veem marginalizados diante da identidade quilombola. Ademais,

esses dados também indicam a necessidade de preservação cultural das danças

típicas da comunidade, já que elas são para os sujeitos um meio de ressignificar

o estigma social da escravidão.

Logo, ao decorre da execução da pesquisa a foi possível compreender dentro da

visão dos próprios sujeitos como as políticas de ação afirmativa estão contribuindo para

o desenvolvimento da comunidade. Dentro desse propósito, seria interessante pesquisas

que investigassem mais especificamente o trabalho dos governos municipais para

execução de políticas públicas voltadas a comunidades tradicionais afim de possibilitar

o entendimento para avaliação das políticas já implementadas. Além disso, outro tema

importante para estudo seria o da economia criativa para estimular a geração de renda e

independência financeira na comunidade.
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ENTRE SONHOS E REALIDADE: OS PROJETOS DE VIDA DOS 

JOVENS QUILOMBOLAS E DOS JOVENS ASSENTADOS DA 

COMUNIDADE DO ALTO DO TAMANDUÁ.   

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências humanas). 

 

RESUMO 

A realização da pesquisa possibilitou me aproximar mais das vivências dos jovens rurais; 

pensar sobre seus problemas e possibilidades de realizações no campo. A pesquisa tem como 

objetivo geral explicar como são construído os projetos individuais de vida dos jovens dessas 

comunidades. Utilizamos entrevistas não estruturada e pesquisa de campo. Foram realizadas 

23 entrevistas com jovens das duas comunidades com idade entre 15 e 25 anos. O aporte 

teórico foi Wanderley (2009), Carneiro (2007) para pensar o mundo rural. E para pensar os 

projetos de vida e o conceito de juventude utilizamos Gilberto Velho (2003), Pais (1990) e 

Brumer (2007). Quantos aos resultados, os jovens destacaram os estudos como um caminho 

importante para ascensão social e profissional. A posse da terra também foi vista como um 

fator determinante para os jovens planejarem suas vidas no campo, no entanto, esse fator é 

bastante restrito no quilombo, visto que a maioria das famílias dos jovens entrevistados não 

têm posse de terras, enquanto que no assentamento todas as famílias possuem um lote com 15 

hectares. A zona rural é valorizada como um espaço tranquilo e sossegado. Já a cidade é vista 

como o lugar de empregos e oportunidades assim como também é cenário de violência e 

muita agitação. Por fim, os jovens concebem o mundo rural como lugar bom para morar e 

precário em relação às possibilidades de emprego. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura familiar. Jovens rurais. Migração. Projetos de vida. 

 

ABSTRACT 

The realization of the research enabled me to approach more of the experiences of rural young 

people; think about their problems and possibilities of achievements in the rural areas. The 

general objective of the research is to explain how the individual life projects of the young 

people of these communities are constructed. We used not structured interviews and field 

research. 23 interviews were conducted with young people from the two communities aged 

between 15 and 25 years. The theoretical contribution was Wanderley (2009), Carneiro 

(2007) to think about the rural world. And to think about life projects and the concept of 

youth we used Gilberto Velho (2003), Pais (1990) and Brumer (2007). As for the results, the 

youngsters highlighted the studies as an important path for social and professional ascension. 

The area agricultural was also seen as a determining factor for young people to plan their lives 

in the field, however, this factor is fairly restricted in the quilombo, since most families of 

young people interviewed do not have area agricultural, while in rural settlement all families 

have a area agricultural with 15 hectares. The rural areas is valued as a quiet and peaceful 

area. The city is seen as the place of jobs and opportunities as well as a scenario of violence 
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and a lot of excitement. Finally, young people conceive the rural world as a good place to live 

and precarious in relation to the possibilities of job. 

KEYWORDS: Family agriculture. Rural youth. Migration. Life projects. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Alto do Tamanduá e o Assentamento Santa Vitória ficam no município de Poço das 

Trincheiras-AL. O município de Poço das Trincheiras localiza-se na Microrregião de Santana 

do Ipanema, situada na Mesorregião do Sertão Alagoano. Fica a aproximadamente 216 Km da 

capital do estado, Maceió. Segundo o Censo do IBGE-2010, tem uma população de 13.872. 

Dessa população 2.043 (14,73%) residiam na zona urbana e 11.829 (85,27%) na zona rural.  

O Alto do Tamanduá é composto por um quilombo e um assentamento do Instituto de 

Terras e Reforma Agrária de Alagoas-ITERAL. O quilombo do Alto do Tamanduá tem 225 

famílias, aproximadamente 1.350 habitantes. Estas famílias vivem da agricultura, dos 

programas de transferência de renda do governo federal e de atividades não agrícolas, como 

pequenos comércios e bares. Plantam geralmente milho e feijão. A produção da agricultura se 

destina ao autoconsumo familiar. O uso da terra é, em sua maioria, o regime de meeiro1. Isso 

porque 70% das famílias do quilombo não possuem terra. Já os 30% das famílias possuem 

propriedades rurais, medindo de duas a três hectares. Em relação à criação de animais, 

existem pequenos rebanhos de bovinos, ovinos, suínos, caprinos e aves. Vale ressaltar que 

mesmo o quilombo do Alto do Tamanduá tendo certificação da Fundação Cultural Palmares, 

ainda não foi feita a demarcação das terras. Na comunidade existe somente a educação infantil 

do primeiro ao quinto ano. O ensino fundamental é feito, geralmente na cidade de Poço das 

Trincheiras e o ensino médio é realizado em Santana do Ipanema.  

O Assentamento Santa Vitória tem 30 famílias assentadas, com uma população de 

aproximadamente 300 habitantes. Sua inauguração foi em 2001, feita pelo Instituto de Terras 

e Reforma Agrária de Alagoas - ITERAL. Os lotes são de 15 hectares. Cada família possui o 

seu lote, onde planta e cria. A atividade agrícola é composta pela produção de milho, feijão, 

palma e sorgo forrageiros. Possuem criatórios de bovinos, ovinos, suínos e aves. Não existe 

agricultura irrigada no assentamento. Quando chega o período do verão, entre os meses de 

agosto a dezembro, as famílias ficam ociosas e sem possibilidades de obter renda na 

                                                
1 É o agricultor não-proprietário de terras que troca a sua mão-de-obra com parte de sua produção obtida em 

terras alheias, segundo um contrato pré-estabelecido. 
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comunidade. Dessa forma, alguns membros dessas famílias, geralmente os homens, saem para 

buscar trabalho fora da comunidade. Vale ressaltar que no assentamento não existe escolas. 

As crianças e os jovens vão estudar na cidade de Poço das Trincheiras. 

Na comunidade do Alto do Tamanduá realizamos quinze (15) entrevistas. Oito (8) 

entrevistas foram com rapazes, com faixa etária compreendida entre 17 a 19 anos. Todos 

solteiros. Sete (7) estava fazendo o Ensino Médio e um (1) no Ensino Fundamental. Com 

moças foram feitas sete (7) entrevistas. As jovens compreendiam faixa etária entre 19 a 24 

anos. Duas (2) casadas e cinco (5) solteiras. Quatro (4) delas estavam fazendo o Ensino 

Médio, uma (1) desistiu dos estudos no segundo ano do Ensino Médio, uma (1) desistiu de 

estudar na oitava série do Ensino Fundamental e uma (1) terminou o Ensino Médio e não 

estava mais estudando.  

No assentamento realizamos oito (8) entrevistas. Três (3) com moças e cinco (5) com 

rapazes. As moças estavam na faixa etária compreendida entre 15 e 19 anos, todas solteiras. 

Uma (1) estava estudando o Ensino Médio, uma (1) estava estudando o Ensino Fundamental e 

uma (1) parou de estudar no segundo ano do Ensino Médio. Já os rapazes estavam com faixa 

etária entre 19 a 24 anos, três (3) casados e dois (2) solteiros. Quatro (4) pararam de estudar 

no Ensino Fundamental e um (1) estava estudando o Ensino Fundamental. 

A pesquisa trabalhou com o seguinte problema: como os jovens rurais quilombolas e 

jovens rurais assentados da comunidade do Alto do Tamanduá constroem os seus projetos 

individuais de vida? Essa problemática constrói uma reflexão sobre duas realidades sociais 

que possuem algumas diferenças. Por um lado, os jovens quilombolas que, em sua maioria, 

não tem acesso à terra, com suas tradições étnicas e suas formas distintas de sociabilidade. Por 

outro lado, os jovens assentados com uma realidade que permite o acesso à terra, com suas 

demandas sociais e políticas do assentamento. O problema abordado tem relação com outras 

áreas do conhecimento como a Geografia, Ecologia e Ciências agrárias.  

O objetivo geral é analisar os projetos individuais de vida dos jovens quilombolas e dos 

jovens assentados da comunidade rural do Alto do Tamanduá, no município de Poço das 

Trincheiras-AL. Os objetivos específicos são os seguintes: levantar informações sobre o 

cenário da agricultura familiar no quilombo do Alto do Tamanduá e no assentamento Santa 

vitória; analisar como os pais planejam o futuro dos filhos; explicar as semelhanças e as 

diferenças dos projetos individuais de vida dos jovens quilombolas e dos jovens assentados do 
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Alto do Tamanduá e analisar como os jovens quilombolas e os jovens assentados planejam o 

futuro. 

Os resultados esperados foram a obtenção de dados sobre a agricultura familiar local, 

entender como os pais veem o futuro do seus filhos; compreender as aspirações/desejos dos 

jovens das duas comunidades quanto aos seus projetos de vida e apontar as diferenças e 

semelhanças entre esses projetos de vida pensados pelos jovens pesquisados. A pesquisa 

aponta questões que são encontradas em outros contextos rurais do nordeste, sinalizando que 

existe uma série de fatores relativos às dinâmicas rurais que não são apenas especificidades 

locais. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A reflexão sobre a agricultura familiar brasileira não pode prescindir da ênfase nas 

particularidades regionais. Existem substantivas diferenças no acesso a tecnologias, a saberes 

técnicos, nas questões climáticas e na estrutura fundiária no mundo rural brasileiro, quando o 

enfocamos sob a ótica regional2. Como ressalta Wanderley (2009) é necessário desconstruir o 

conceito genérico de agricultura familiar. A combinação entre propriedade e trabalho, 

essencial na agricultura familiar, assume no tempo e no espaço uma série de formas sociais, 

sendo redutora qualquer interpretação que se proponha universalizante. Para tanto, a referida 

autora propõe a elaboração de uma tipologia dos espaços rurais brasileiros. Wanderley (2009) 

destaca seis conjunturas específicas do espaço rural brasileiro; cada uma com suas relações 

sociais diferenciadas3. A tipologia dos espaços rurais possibilita a realização de pesquisas 

mais detalhadas acerca da agricultura familiar, priorizando as especificidades locais. Tais 

especificidades colocam vivências diferenciadas para os agricultores familiares, configurando 

campos de possibilidades distintos (VELHO, 2003). 

Os cenários sociais do campo são diversificados e exigem pesquisas que os situem em 

suas particularidades. O mesmo se pode dizer da juventude rural. Ela configura uma realidade 

                                                
2 Dados do Censo Agropecuário-1995/1996-IBGE revelaram que no Brasil, entre os agricultores familiares 

apenas 16,7% utilizavam assistência técnica, e no Nordeste apenas 2,7% utilizavam a assistência técnica.  
3 Wanderley (2009) destaca então: o espaço rural como produto do consumo da população urbana; espaços rurais 

onde predominam as grandes culturas; espaços rurais onde a agricultura familiar está no centro de uma vida 

social intensa; espaços rurais afetados pelos efeitos do êxodo rural; espaço rural nas áreas de fronteira agrícola e 

os espaços rurais nos assentamentos de reforma agrária.   
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heterogênea, permeada por desejos, sonhos, realizações e dificuldades que, de certa forma, 

particularizam as formas de os jovens rurais viverem a juventude. Ademais, os campos de 

possibilidades para os jovens rurais concretizarem ou não os seus projetos individuais de vida 

são diferenciados nos contextos rurais do Brasil. Questões como o aumento da produtividade 

da agricultura familiar, a geração de emprego e de renda no campo estão diretamente 

relacionadas às condições regionais da estrutura da agricultura familiar. Essas condições 

regionais da agricultura familiar são determinadas, no geral, pela estrutura fundiária, acesso à 

tecnologia e a assistência técnica, nível de organização social dos agricultores familiares, 

acesso e operacionalização das políticas públicas e as questões climáticas. Além disso, 

existem os fatores sociais e culturais oriundos da globalização, que criam novas formas de 

mentalidades sobre o mundo rural e o mundo urbano, gerando maiores possibilidades de os 

jovens pensarem os seus projetos de vida fora da agricultura (CARNEIRO, 2007).   

A discussão sobre projeto de vida está baseada, sobretudo, nas reflexões dos 

antropólogos Gilberto Velho (2003) e Jean-Pierre Boutinet (2002). O conceito de projeto 

articulado por Velho (ibid) tem grande influência da obra de Schutz (1979). Para Schutz 

(apud VELHO, 2003, p. 40), “projeto associa-se a uma conduta organizada para atingir 

finalidades específicas”. No entanto, para fugir de um determinismo racionalista, Velho 

(2003) enfatiza que os projetos estão imbricados em campos de possibilidades, que são 

determinados culturalmente em seus contextos sociais. Por sua vez, os campos de 

possibilidades é a dimensão sociocultural que configura o espaço para formação e efetivação 

ou não do projeto. Vale lembrar também, que os projetos são elaborados nos contextos locais 

de vivências, implicando no caso dos jovens rurais na reflexividade entre tradição e 

modernidade. 

Por fim, o estudo das juventudes é uma sub-área da Sociologia, formando um campo de 

saber denominado de sociologia da juventude. Para o sociólogo português José Machado Pais 

(1990) a juventude comporta um campo semântico variado, não podendo ser entendida 

através de um conceito único. A juventude é uma realidade social que comporta uma aparente 

unidade, quando referida a uma fase da vida; e uma diversidade quando pensamos os jovens 

mediante os diferentes atributos sociais aos quais pertencem. Com isso, queremos dizer que a 

juventude não é homogênea. Ela é essencialmente plural, quando são considerados os 

interesses, as origens sociais e as perspectivas e aspirações dos jovens, mesmo estando sempre 
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referida a uma geração posterior (PAIS, 1990). Então, pensar em jovens é falar de sujeitos 

sociais que se constroem nas relações socais com as gerações adultas. Mas, nessa pesquisa 

utilizaremos um recorte etário para nos referir a jovens. Esse recorte está compreendido entre 

14 e 25 anos. Mesmo tratando-se de uma construção da realidade social pelo pesquisador, 

esse recorte é utilizado em várias pesquisas sociológicas sobre juventude (ABRAMO, 2008; 

CASTRO, 2005). 

 

3 METODOLOGIA 

Usamos a técnica da entrevista não estruturada (RICHARDSON, 2008). Essa técnica 

permitiu que fosse realizada uma investigação mais detalhada sobre os projetos de vida dos 

jovens. A forma de abordagem para as entrevistas foi feita através de contato inicial com as 

lideranças das comunidades (os presidentes das associações comunitárias). Depois desse 

contato tivemos acesso aos jovens. Usamos gravador, câmara fotográfica e caderno de campo. 

Realizamos também visitas para fazer etnografia do cotidiano dos jovens. Os dados foram 

analisados usando a técnica da análise de conteúdo. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As entrevistas foram realizadas no período compreendido entre dezembro de 2014 e 

março de 2015. Foram feitas vinte e três (23) entrevistas. Todas nas residências dos jovens, 

com uso de gravador e caderno de campo. Os jovens, tanto no quilombo quanto no 

assentamento, colocaram a posse da terra como uma condição para ficar no campo. Mas é 

importante destacarmos que a posse da terra não é suficiente para as famílias se reproduzirem 

socialmente. Como são propriedades pequenas (no máximo 10 hectares) a renda advinda delas 

é insuficiente para os jovens realizarem os seus projetos individuais, como por exemplo 

possuir uma motocicleta. Na pesquisa podemos ver que as famílias da maioria dos jovens que 

migram possuem terra.  

Outro aspecto da pesquisa refere-se à importância atribuída à família, aos vizinhos e ao 

sentido subjetivo de pertencimento ao “lugar onde nasceram” como fator relevante para os 

jovens ficarem no campo. Vale ressaltar que ficar no campo nem sempre significa trabalhar na 

agricultura. Configura, sobretudo, a situação na qual o jovem pensa em trabalhar fora, mas 
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prioriza morar na comunidade. A migração pode ser compreendida nessa ótica como um 

processo conflitivo, que envolve escolhas repletas de sentimentos emotivos. Sair significa 

para eles algo transitório, uma alternativa para adquirir recursos financeiros e depois morar na 

comunidade.  

Vejamos nas falas dos jovens a ênfase dada ao campo como lugar da família: 

O campo é tudo para mim. Nasci e me criei no campo. E no campo quero morre. E 

não pretendo sair não. Aqui é tudo de bom. (24 anos, casado, deixou os estudos no 

8º ano do Ensino Fundamental, mora no assentamento, grifos do pesquisador). 

 

Para os jovens do quilombo os estudos são vistos como a forma de eles conseguirem um 

“futuro melhor”. Esse futuro melhor direciona-se para projetos de empregos fora da 

agricultura, em trabalhos menos pesados e cansativos. Essa visão da agricultura como um 

trabalho cansativo já foi observada em outros contextos de pesquisa (CARNEIRO, 2007). A 

noção de trabalho pesado faz oposição aos trabalhos urbanos que exigem qualificação 

educacional, que eles vêem como menos pesados. Para Carneiro (2007), os jovens rurais estão 

dando cada vez mais importância à continuidade dos seus estudos. Outro aspecto importante 

da pesquisa refere-se ao incentivo dos pais para os filhos continuar estudando. Os pais buscam 

orientá-los para a qualificação profissional e a busca de empregos menos pesados e mais 

rentáveis. Vale destacar que esse incentivo é realizado mais pelas mães. A questão dos pais 

perceberem na educação um caminho para os filhos terem um futuro melhor coloca elementos 

para pensarmos como a representação social sobre o mundo rural e a agricultura vem 

passando por mudanças. Fato esse relacionado com a questão da formação de novos processos 

de ressignificação do rural e das relações sociais no interior da família campesina 

(LECCARDI, 2005 apud BRUMER, 2007). 

Os projetos de vida dos jovens colocam o investimento nos estudos como um dos 

principais caminhos para a ascensão social, como enfatizam as falas seguintes:  

Eu confio na educação porque é um meio no qual a pessoa constrói o futuro. Tá 

construindo um futuro ótimo. Além disso, a gente vai poder conseguir um emprego 

melhor. Veja! Quando a gente vai procurar um emprego eles perguntam logo se é 

estudado. (19 anos, solteiro, 2º do Ensino Médio, mora no quilombo, grifos do 

pesquisador). 

 

Os projetos profissionais dos jovens do quilombo estão relacionados, sobretudo, com as 

profissões fora da agricultura. Apesar de eles não rejeitarem completamente o trabalho 

agrícola. O campo é percebido por eles como o lugar para morar. O lugar do descanso, da 
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família e dos vizinhos. A representação da zona rural como o espaço do descanso e da família 

configura, com todos os riscos de estarmos generalizando um estudo de caso, parte do 

processo de ressignificação do mundo rural. O campo também é percebido como um espaço 

menos poluído do que a cidade. Wanderley (2007), em pesquisas com jovens rurais constata 

essa mesma associação entre campo e natureza despoluída. 

Nas falas seguintes evidenciamos as percepções dos jovens sobre seus projetos 

profissionais:  

Eu deixaria o trabalho na agricultura porque fora você tem mais oportunidade de, 

por exemplo, reconhecimento. Pois se você vai trabalhar fora você tem um 

reconhecimento. Você trabalhando fora você tem mais oportunidade de crescer do 

que na agricultura. É isso! (19 anos, casada, Ensino Médio concluído, mora no 

quilombo, grifos do pesquisador). 
 

Já o mundo urbano entra nos projetos de vida como representando o espaço onde os 

jovens (moças e rapazes) irão encontrar empregos mais rentáveis. Nesse sentido, a cidade 

representa a ideologia da modernidade com suas oportunidades e perigos. O mundo urbano 

também possui um lado negativo na visão dos jovens. Para eles (rapazes e moças), a cidade 

configura um espaço detentor dos cenários de violência, movimentação e barulhos. Assim, a 

cidade possui uma dupla significação: por um lado, é o lugar com mais possibilidades de 

empregos e mais cidadania e, por outro lado, é o lugar da violência, do barulho e da 

movimentação, aspectos causadores de estresse. Essa perspectiva sobre o campo e a cidade é 

comum no quilombo e no assentamento. E vale destacar que essa visão do campo e da cidade 

já foi encontrada em outros contextos de pesquisa (BRUMER, 2007; CARNEIRO, 2007). 

Vejamos algumas percepções que os jovens apresentaram sobre o mundo urbano: 

Eu penso que é mais fácil arrumar um emprego bom na cidade do que aqui no 

assentamento. A gente sai, a cidade é grande e tem muitas portas de empregos. Mas 

tem suas coisas ruins que é a violência, que tem muito na cidade, muitas coisas ruins 

que tem na cidade. Aqui nós somos acostumados a viver, na cidade seria uma 

transformação para nós. (17 anos, solteiro, 2º do Ensino Médio, mora no quilombo, 

grifos do pesquisador). 

 

Ficar ou sair do quilombo configura um processo conflitivo para os jovens. A 

comunidade é o lugar das amizades e da família. No entanto, não oferece as oportunidades de 

emprego que eles almejam. Assim, a saída orienta-se mais pela busca empregos do que por 

uma negação do espaço rural onde vivem. Sair do quilombo não significa o esvaziamento 

desse espaço rural. Já no assentamento percebe-se que a posse dos lotes é fundamental para os 
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jovens pensarem em ficar. Mas mesmo com a posse do lote, os jovens não conseguem 

vislumbrar garantias para um padrão vida melhor do que o dos seus pais. Uma das causas para 

a pouca produtividade da agricultura no assentamento é a falta assistência técnica e apoio 

financeiro do estado. 

Os jovens do assentamento tem uma visão que priorizam menos os estudos em seus 

projetos de vida. Os rapazes entrevistados buscam logo cedo trabalhar na agricultura ou em 

outra atividade como serventes de pedreiro ou pedreiros. Vale ressaltar que tais jovens não 

tem uma visão negativa dos estudos. O que parece se evidenciar em suas conversas é que, 

devido ao assentamento está mais distante da cidade do que o quilombo, os jovens tornam-se 

mais afastados da educação e mais próximos do trabalho agrícola. Isso está relacionado com o 

que Wanderley (2009) chama de o lugar de onde a pessoa está vendo e vivendo o mundo. Já 

as moças dão maior ênfase aos estudos, colocando o trabalho na roça em segundo plano. Para 

elas, a agricultura é percebida como trabalho pesado, que precisa ficar exposto ao sol. Além 

disso, o campo é visto como espaço de pouca liberdade e diversão. Em pesquisas realizadas 

por Brumer (2007) percebeu-se também que as moças apresentavam uma visão mais negativa 

do trabalho na agricultura em comparação a dos rapazes. 

Nas falas seguintes, destacamos as diferenças de valorização acerca da educação e das 

percepções sobre o trabalho na agricultura colocadas pelos rapazes e moças do assentamento: 

Eu penso em mudava de profissão. Penso em ser Pedreiro, quem sabe. Porque é 
mais fácil de ganhar dinheiro. A agricultura está se acabando. Só tem trabalho no 

inverno, ai quando pega o verão fica difícil de arrumar emprego para trabalhar. (24 

anos, casado, deixou os estudos no 8º ano do Ensino Fundamental, assentamento, 

grifos do pesquisador). 

 

Os meus pais mandam estudar para arrumar um emprego, principalmente meu pai. O 

sonho deles é ver um filho que arrume um trabalho através dos estudos. Desejo uma 

profissão fora da roça, porque eu vejo muita dificuldade. (16 anos, solteira, 2º ano 

do Ensino Médio, assentamento). 

 

Em resumo, os jovens (moças e rapazes) do quilombo e do assentamento pensam em 

encontrar trabalhos menos pesados e mais lucrativos fora da agricultura. Mas valorizam as 

suas comunidades por ser o lugar das suas famílias e planejam morar nelas. Os planos de 

continuar estudando estão mais presentes no quilombo, entre moças e rapazes. No 

assentamento, os planos de continuar os estudos estão mais presentes somente entre as moças. 

Já a visão do campo como calmo e tranquilo e da cidade como espaço da violência e do 
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barulho está presente entre todos os entrevistados das duas comunidades. Vale destacar que as 

moças do assentamento colocaram que possuem pouca liberdade para diversão e para sair. 

Fato que não vimos com as moças do quilombo. Esse fato pode estar relacionado com a maior 

proximidade do quilombo com a cidade de Santana do Ipanema e, consequentemente, a maior 

influência do modo de vida urbano. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  
A importância dada à comunidade como o lugar da família, a valorização do 

investimento nos estudos como uma condição para os jovens pensarem em um emprego 

menos pesado e mais bem remunerado do que o trabalho na roça, são aspectos que apontam 

para uma compreensão do campo não mais como o lugar exclusivo do agrícola. Os jovens não 

percebem mais o mundo rural como um lugar para a prática efetiva da agricultura e pecuária, 

eles o pensam também como o lugar do descanso, do afastamento da agitação das grandes 

cidades e etc. 

Já a imagem da cidade como sendo a referência para suas realizações profissionais 

aponta para pensarmos que a cidade é também ressignificada pelos jovens. A cidade não é o 

lugar ideal onde eles querem viver. A cidade está mais ligada às oportunidades de emprego, 

mas é tensa e cansativa por causa da violência urbana e da agitação do progresso técnico. 

Além disso, a valorização dos estudos aponta para elementos da modernidade que os jovens 

interiorizam em seus trânsitos entre o campo e a cidade. Assim, os jovens mostram uma visão 

do mundo rural e urbano de forma complementar. Essa complementariedade de valores 

produz uma imagem do campo e da cidade sem a polarização estanque do discurso 

hegemônico do Ocidente, no qual a cidade referia-se ao mundo do desenvolvimento e o 

campo ao lugar do atraso.  

Vale destacar que as diferenças encontradas entre os projetos de vida dos jovens do 

assentamento do quilombo sinalizam para a necessidade de pensarmos que o mundo rural não 

é homogêneo. Ele é facetado pelas diferenças regionais, locais, as questões de gênero e etnia. 

Na pesquisa pode-se ver que a prioridade em continuar os estudos é mais presente entre as 

moças do que entre os rapazes do assentamento. Já no quilombo observamos que os planos de 

continuar estudando são pensados por moças e rapazes. Também vimos que o incentivo da 
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família para os filhos continuarem estudando é mais presente nas atitudes das mães. A crítica 

maior dos jovens recai justamente contra o poder político municipal, estadual e federal pelo 

descaso para com o processo de cidadania rural. 
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PIBID na Escola Municipal Elza Bezerril Ribeiro: Experiências iniciais com 
metodologias de ensino das Ciências Humanas 

 

RESUMO 
 
Este trabalho objetiva refletir sobre o uso das 
Metodologias de Ensino das Ciências Humanas 
por Bolsistas do PIBID vinculados ao IFRN 
Campus Canguaretama tendo como lócus de 
pesquisa a Escola Municipal Elza Bezerril 
Ribeiro, localizada no distrito de Piquirí, 
Canguaretama- RN. Considerando o PIBID 
como lugar de práxis, onde os bolsistas têm a 
oportunidade de pôr em prática o que se é 
estudado teoricamente, nos propomos, enquanto 
estudantes da Licenciatura em Educação do 
Campo, a realizar um projeto de prática docente 

nas disciplinas de História e Geografia nas 
turmas de 7° anos do Ensino Fundamental II, 
testando várias Metodologias de Ensino, afim de 
analisar a luz dos referencias bibliográficos, que 
metodologias foram mais eficazes e obtiveram 
mais sucesso, considerando o perfil das turmas. 
Chegamos à conclusão de que as aulas com 
Metodologias Inovadoras surtiram mais efeitos 
positivos enquanto as aulas expositiva e de 
leitura não geraram interesse nos alunos. 
 

 

 

ABSTRACT 

 
This work aims to reflect on the use of the 
Methodologies for Teaching Human Sciences by 
PIBID scholarship holders linked to the IFRN 
Campus Canguaretama, with the Municipal 
School Elza Bezerril Ribeiro, located in the 
district of Piquirí, Canguaretama-RN, as a locus 
of research. Considering the PIBID as an 
opportunity for praxis, where the scholars have 
the opportunity to put into practice what is 
theoretically studied, we propose, as students of 
the Degree in Field Education, to carry out a 

project of teaching practice in the subjects of 
History and Geography in the 7th grade classes 
of Elementary School II, testing several 
Teaching Methodologies, in order to analyze the 
light of bibliographical references, which 
methodologies were more effective and were 
more successful, considering the profile of the 
classes. We came to the conclusion that the 
classes with Innovative Methodologies had more 
positive effects while the lectures and reading did 
not generate interest in the students.

 

1 INTRODUÇÃO 

Este trabalho surgiu com o objetivo de refletir sobre as experiências docentes realizadas em 

um projeto de ensino posto em prática por bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

PALAVRAS-CHAVE:  PIBID, Metodologias de Ensino, Ciências Humanas, Métodos Inovadores, 
Educação do Campo. 

KEYWORDS:  PIBID, Teaching Methodologies, Human Sciences, Innovative Methods, Field Education. 
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à Docência (PIBID) vinculados ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte Campus Canguaretama (IFRN) na Escola Municipal Elza Bezerril Ribeiro, 

localizada no distrito de Piquiri, na cidade de Canguaretama- RN. 

A escola em questão atende ao total de 520 alunos, divididos nos turnos matutino, onde é 

fornecido os anos finais do Ensino Fundamental, turno vespertino, com os anos inicias do Ensino 

Fundamental e noturno com Educação de Jovens e Adultos (EJA). 

De acordo com o Projeto Político Pedagógico disponibilizado pela direção, a escola atende a 

alunos das áreas mais periféricas da comunidade, provindos dos Conjuntos Joana Darc e Morada do 

Sol, além dos alunos da Fazenda Cruzeiro e Sítio Boa Vista que são transportados até a escola através 

de ônibus escolares disponibilizados pela prefeitura.  

Nesse contexto de grandes dificuldades atuais, que nossa escola está inserida, um distrito 

onde educação para muitos e uma obrigação, e a taxa de escolaridade ainda pode ser considera baixa, 

levando em conta o número de indivíduos do distrito que tem curso Superior ou Concluiu o Ensino 

Médio. Em um distrito onde educação ainda não é prioridade e sim obrigação, onde sobreviver 

muitas vezes ainda é um desafio para as famílias, nos deixa claro que todos essas questões chegam 

as nossas escolas, e a mesma deve estar preparadas para enfrentá-las. (PPP, p.8) 

 

A escola Elza Bezerril através do Professor João Balbino (professor de Geografia) e Maria 

José de Brito (professora de Matemática) tem recebido o PIBID, como forma de cooperação mutua, 

pois ajuda os estudantes da LEDOC a terem suas primeiras experiências profissionais, ao mesmo 

tempo em que a escola se beneficia da implementação de projetos que tendem a somar na prática 

educativa. 

Sobre os bolsistas com ênfase em Ciências Humanas, sob a mediação do Professor 

Coordenador Ivickson Ricardo de Miranda Cavalcanti, o grande grupo foi subdividido em 4 Projetos 

de Ações Educativas, dentro eles: O projeto Árvore Literária, Projeto Girassol, Projeto Horta na 

Escola e Projeto Metodologias de Ensino. Nos deteremos a analisar os resultados deste último projeto. 

O projeto já destacado, foi posto em prática por um grupo de 4 estudantes. Dentre eles, 2 

ministravam aulas na disciplina de Geografia e 2 na disciplina de História. O objetivo do Projeto de 

Ensino era testar diversos métodos de aulas diferentes para as turmas de 7° anos da escola. 

Feito está parte, nos propomos aqui a pensar, que metodologias foram mais eficientes? Quais 

metodologias não alcançaram seus objetivos? Por que esta metodologia foi ou não satisfatória? 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para melhor compreender a experiência formativa entre PIBID e a Escola Municipal Elza 

Bezerril Ribeiro, dialogamos com algumas literaturas básicas sobre Metodologias de Ensino, 

Educação do Campo, e Ensino das Ciências Humanas. 

Pensar o fazer docente exige muito mais do que apenas elaborar um plano de aula, chegar 

frente a sala e pô-lo em prática. É necessário pensar as especificidades de cada turma e mais difícil 

ainda, em cada sujeito que compõe aquela turma.  Para isso é importante que a prática pedagógica 

reflita as necessidades da sociedade onde está situado o indivíduo em formação e que seja orientada 

pela contribuição institucional [...] (MILANI. et al., 2009, p. 149). 

Como afirma Freire (1987, p.86) educar não é depositar conteúdos na cabeça dos alunos, mas 

promover um diálogo significativo que faça sentido de acordo com a realidade do sujeito 

que o acercamento às massas populares se faça, não para levar-lhes uma mensagem 

“salvadora”, em forma de conteúdo a ser depositado, mas, para, em diálogo com elas, 

conhecer não só a objetividade em que estão, mas a consciência que tenham desta 

objetividade; os vários níveis de percepção de si mesmos e do mundo em que e com que 

estão. 

Frente a isso, podemos pensar a Didática não apenas como prática, mas como prática reflexiva, 

como salienta Libâneo (1994, p.25-26) 

Ela investiga os fundamentos, condições e modos de realização da instrução e do ensino. A 

ela cabe converter objetivos sócio-políticos e pedagógicos em objetivos de ensino, selecionar 

conteúdos e métodos em função desses objetivos, estabelecer os vínculos entre ensino e 

aprendizagem, tendo em vista o desenvolvimento das capacidades mentais dos alunos 

(LIBÂNEO, 1994, p. 25-26). 

 A Educação do Campo também se propõe a pensar nesta prática docente reflexiva, mais 

especificamente pensando o diálogo entre teorias pedagógicas e a realidade particular dos 

camponeses, afim de promover uma aprendizagem significativa e contextualizada, como argumenta 

Caldart (2004, p.7) 

precisamos ainda desdobrar na reflexão do projeto da Educação do Campo o debate sobre 

pedagogias e metodologias que trabalhem a capacitação real do povo para esta atuação como 

sujeito; sujeito da construção de políticas públicas, sujeito da construção de projetos de 

desenvolvimento, sujeito de sua organização coletiva e de lutas sociais, sujeito da reflexão 

política, e da reflexão pedagógica sobre seu próprio processo de formação como sujeito... 

(CALDART, 2004, p. 7) 
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 Sobre o papel do professor, Fontana e Cruz (1997, p.66) destacam que para Vygotsky este 

sujeito tem um papel fundamental no desenvolvimento dos alunos. “Fazendo junto, demonstrando, 

fornecendo pistas, instruindo, dando assistência, o professor interfere no desenvolvimento proximal 

de seus alunos, contribuindo para a emergência de processos de elaboração e de desenvolvimento que 

não ocorreriam espontaneamente. ” 

 E são esses caminhos didáticos-pedagógicos do professor que definimos como Metodologia 

de Ensino.  

Etimologicamente, considerando a sua origem grega, a palavra metodologia advém de 

methodos, que significa META (objetivo, finalidade) e HODOS (caminho, intermediação), 

isto é caminho para se atingir um objetivo. Por sua vez, LOGIA quer dizer conhecimento, 

estudo. Assim, metodologia significaria o estudo dos métodos, dos caminhos a percorrer, 

tendo em vista o alcance de uma meta, objetivo ou finalidade. (Manfredi, 1993, p.1) 

O uso de diferentes Metodologias é uma opção para o fazer docente de um professor.  Porém, 

a escolha da metodologia deve estar de acordo com o perfil dos alunos, as habilidades e dificuldades. 

Por exemplo, levando em consideração Fontana e Cruz (1997. p.52), a partir da adolescência “o 

indivíduo se torna capaz de pensar abstratamente”, portanto são capazes de compreender conceitos 

mais complexos, articular ideias e elaborar hipóteses, mas segundo Bomfim (2006. p.107) o ensino 

da geografia nas escolas ainda se limita a memorização de dados e informações, sem fazer referência 

alguma as experiências sócio-espaciais vivenciadas pelo alunado.  

 Tomando ainda como exemplo o Ensino da Geografia, podemos destacar aqui dois métodos 

de ensino diferentes. De acordo com Libâneo (1994. P.161) nos Métodos Tradicionais de Ensino os 

conhecimentos são apresentados pelo professor, enquanto o aluno recebe as informações, não 

necessariamente de forma passiva. Já no Ensino da Geografia Crítica existe a preocupação de ser 

formar sujeitos críticos e atuantes, tendo em vista que este método baseia-se no materialismo 

histórico e dialético (SOUZA et al. 2009. P.6). 

  

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é de caráter qualitativo com inspiração exploratória, pois “considera-se a pesquisa 

qualitativa como um processo ativo, sistemático e rigoroso de indagação dirigida, no qual se tomam 

decisões sobre o que é pesquisado quando se está no campo de estudo” (GEERTZ, 1989) e 

exploratória no sentido em que “visa à investigação de um caso específico, bem delimitado, 
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contextualizado em tempo e lugar para que se possa realizar uma busca circunstanciada de 

informações ” (VENTURA, 2007, p.384). 

Para descobrir as respostas para as indagações postas na introdução deste trabalho, 

analisaremos as experiências docentes dos alunos bolsistas do PIBID vivenciadas entre 29 de abril de 

2019 a 11 de junho de 2019. 

Dentre as aulas ministradas, elencamos aqui as Metodologias de Ensino utilizadas: 

 Aula Expositiva; 

 Estudo Dirigido; 

 Jogo de Perguntas e Respostas; 

 Apresentação de Seminários; 

 Exibição de Filme; 

 Análise de Pinturas Renascentistas; 

 Leitura e interpretação de mapas; 

 Elaboração de mapas conceituais; 

 Leitura Compartilhada. 

 Para registrar as experiências de sala, foi utilizado o diário de campo, juntamente com os 

registros fotográficos. 

Para análise das informações registradas, utilizamos o referencial bibliográfico, que auxiliou 

na compreensão das informações e formulação de hipóteses sobre as metodologias empregadas nas 

aulas e seus resultados. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao finalizar o projeto podemos destacar aqui alguns resultados importantes observados em 

nossa prática. 

A princípio, podemos destacar que atender ao perfil do aluno foi a nossa maior dificuldade. 

Tanto para planejar as aulas como para pôr em prática o que se havia planejado. Por estarem inseridos 

em um contexto de violência e marginalização, como destaca o PPP da escola, os alunos tendem a 

ser indisciplinados e isso interfere no andamento da aula.  

É necessário, de acordo com Milani et.al.(2009) pensar estratégias de aulas que sejam capazes 

de dialogar com os problemas socias presentes no cotidiano do aluno. Trazendo de forma não direta, 

o debate ou a reflexão sobre a violência assim como as questões relacionadas ao Campo, tendo em 
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vista que a comunidade é majoritariamente formada por famílias agrícolas. Em nossas aulas, 

levantamos questões como: Os problemas do êxodo rural, a expansão da violência nos centros 

Urbanos, Intolerância Religiosa, Preconceitos e Luta de Classes.  

Com relação aos métodos utilizados em sala, ao começar pelas aulas expositivas, podemos 

destacar que as aulas que se aproximavam dos métodos tradicionais (Libâneo, 1994) obtiveram pouco 

sucesso, pois a turma facilmente se dispersava e não conseguimos promover um diálogo em sala entre 

professores e alunos. O que de fato acontecia era que os professores faziam a exposição, e quando 

questionados, os alunos respondiam exatamente da mesma maneira que tinha sido exposto, sem 

reflexão, sem elaboração de hipóteses, a dita Educação Bancária de Paulo Freire (1987).  

Estes resultados se estenderam também as aulas onde foram proposto leitura de textos, 

elaboração de resumo e estudo dirigido. 

Já nas metodologias onde os alunos eram postos de forma mais ativa nas aulas, apesar da fácil 

dispersão também, podemos perceber uma aprendizagem mais significativa como ressalta Souza et 

al. (2009). Um exemplo disso foi a aula com o Jogo de perguntas e Respostas. Os professores levaram 

perguntas pré-elaboradas, fundamentadas em textos bases dos conteúdos de História e Geografia que 

as turmas de 7° ano estavam estudando. Por se tratarem de perguntas discursivas, os alunos 

precisavam desenvolver o raciocínio, para elaborar suas respostas. Assim como nas apresentações de 

seminários, onde os alunos estudavam textos e realizavam pesquisas afim de articular os 

conhecimentos e expor na sala as suas concepções e compreensões do tema proposto. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Contudo, podemos concluir que o uso de diversas metodologias é uma forma de dinamizar o 

fazer docente, assim como provocar o estudante para uma aprendizagem mais ligada a práxis.  

Com estas experiências com a prática de aulas e com base em nossas leituras, entendemos que 

as aulas tradicionais exigiram de nós menos tempo de planejamento e mais esforços na prática dentro 

de sala, enquanto as metodologias ativas nos exigiam grandes esforços no planejamento, mas na 

prática, o papel de assimilar e formular os conhecimentos partiam dos alunos, cabendo a nós, 

enquanto educadores, apenas o papel de mediadores. 
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UM PERCURSO PELA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO 

CONTEXTO DO IFRN-CNAT: OS PRIMEIROS PASSOS DA PESQUISA. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

A disseminação do paradigma da inclusão, nas últimas décadas, em todo mundo, vem 

suscitando transformações substanciais nas políticas e nos sistemas educacionais, voltadas 

para a educação das pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE). Essas mudanças 

também ocorreram no contexto da Educação Profissional, mas especificamente, nos institutos 

federais, dentre eles o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), campus Natal-Central. Apesar disso, pouco foi registrado sobre a história da 

educação inclusiva no contexto dessa instituição. Desta feita, a pesquisa proposta tem como 

objetivo geral analisar historicamente o processo de inclusão no IFRN destacando os avanços 

e os retrocessos. Para atingirmos esse objetivo, iremos desenvolver uma pesquisa de cunho 

qualitativo, bibliográfico, documental e de campo, tendo como instrumentos de coleta de 

dados, documentos oficiais, entrevistas. Para análise dos dados nos subsidiaremos em uma 

análise qualitativa com base em Silva e categorial. Nesse primeiro momento, estamos 

realizando a pesquisa bibliográfica, com o intuito de conhecermos as primeiras ações dentro 

da educação profissional voltada para a inclusão de alunos com NEE. Os resultados 

demostraram que a educação profissional proporcionou, de forma precária, a 

profissionalização das pessoas com NEE. A partir da promulgação da política nacional de 

educação especial numa perspectiva inclusiva, a educação profissional no IFRN começa a se 

adequar para desenvolver uma educação mais inclusiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: resgate histórico. Educação inclusiva. Educação profissional.  

ABSTRACT 

The spread of the inclusion paradigm, in recent decades, around the world, has led to 

substantial transformations in education policies and systems, focused on the education of 

people with special educational needs (SEN). These changes also occurred in the context of 

Vocational Education, but specifically in federal institutes, including the Federal Institute of 

Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), Natal-Central campus. 

Nevertheless, little has been recorded about the history of inclusive education in the context of 

this institution. Thus, the proposed research aims to analyze historically the process of 

inclusion in the IFRN highlighting the advances and setbacks. To achieve this goal, we will 

develop a qualitative, bibliographical, documentary and field research, having as data 
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collection instruments, official documents, interviews. For data analysis we will support a 

qualitative analysis based on Silva and categorical. In this first moment, we are conducting 

the bibliographic research, in order to know the first actions within professional education 

aimed at the inclusion of students with SEN. The results showed that vocational education 

provided, in a precarious way, the professionalization of people with SEN. From the 

enactment of the national special education policy from an inclusive perspective, vocational 

education in IFRN is beginning to adapt to develop more inclusive education. 

 

KEYWORDS: historical rescue. Inclusive education. Professional education. 

1 INTRODUÇÃO 

A disseminação do paradigma da inclusão, nas últimas décadas, em todo mundo, vem 

suscitando transformações substanciais nas políticas e nos sistemas educacionais, voltadas para a 

educação das pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE), dentre eles os que 

apresentam algum tipo de deficiência. 

É nesse contexto, que tem ocorrido o aumento de alunos com NEE nos diversos níveis e 

modalidades de ensino, dentre elas a educação profissional. Tal situação desencadeou o 

desenvolvimento de algumas ações em nível nacional, entre elas a formulação do Programa de 

Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais, 

chamado de TEC NEP, que foi criado com o objetivo de favorecer o acesso e a permanência 

das pessoas com necessidades educativas especiais nas instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica. 

 Uma das ações promovidas pelo programa foi a criação do Núcleo de Atendimento às 

Pessoas com Necessidades Educacionais Especiais – NAPNE. É nesse contexto que se inaugura o 

NAPNE no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 

campus Natal-Central e demais campus. Durante a sua constituição muitas mudanças ocorreram, 

mas pouco foi registrado sobre o processo de inclusão dos alunos com NEE nesse campus, o que 

ocasiona uma perda da memória das ações desenvolvidas. 

Nesse sentido, o objetivo geral da nossa pesquisa é analisar historicamente o processo de 

inclusão no IFRN-CNAT, destacando os avanços e os retrocessos. Para alcançarmos esse objetivo, 

iremos desenvolver uma pesquisa qualitativa, bibliográfica, documental e de campo.  

O resultado inicial da pesquisa demonstra que o atendimento no âmbito da educação 

profissional voltado para pessoas com algum tipo de deficiência, durante a década de 70 e 80 era 
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segregativo, desenvolvido em instituições especializadas. A mudança dessa perspectiva só ocorrerá 

a partir da década de 90 com o surgimento do paradigma da inclusão.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nas últimas décadas o paradigma da inclusão tem desencadeado mudanças substanciais 

em diversas instâncias e serviços sociais, como a educação.  No Brasil, a concepção de 

universalização da educação, bem como a construção de um sistema educativo mais inclusivo 

inicia-se, com mais substancialidade, quando o governo concorda com a Declaração Mundial 

de Educação para Todos (1990) e se torna signatário da Declaração de Salamanca em 1994 

(FORTES, 2017). 

Através da educação inclusiva começa a existir uma maior procura em garantir a 

acessibilidade e o 

[...] apoio de modo a assegurar (o que a lei faz) e, principalmente garantir (o 

que deve constar dos projetos político-pedagógicos dos sistemas de ensino e 

das escolas e que deve ser executado), tomando-se as providências para 

efetivar ações para o acesso, ingresso e permanência bem- sucedida na 

escola (CARVALHO, 2004, p. 72). 

 

Podemos observar que a inclusão desencadeia transformações imprescindíveis na 

instituição de ensino, motivadas também por políticas educacionais inclusivas, como Lei Brasileira 

de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). É nesse 

contexto, que tem ocorrido o aumento de alunos com necessidades educacionais específicas, 

dentre eles os que apresentam deficiência em diversos níveis e modalidades de ensino.  

3 METODOLOGIA  

Para atingirmos o objetivo da pesquisa, empreenderemos uma investigação de cunho 

qualitativo e descritiva, envolvendo: a) pesquisa bibliográfica em autores, revistas, periódicos, 

sites, dissertações e teses que nos subsidiaram nesse percurso histórico da inclusão no âmbito 

da educação profissional; b) pesquisa documental, tendo como elementos de consulta o 

projeto político pedagógico da instituição, documentos oficiais que registrem as ações no 

âmbito da inclusão. c) Pesquisa de campo no próprio IFRN-CNAT tendo como instrumento 
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de coleta de dados entrevistas semi-estruturada com as pessoas envolvidas no processo de 

inclusão desses alunos desde 1994 até os dias atuais. 

    Quanto a análise dos dados, nos propomos a desenvolver a Análise Qualitativa e organizar 

os dados obtidos por meio de categorias que se configuram como um procedimento de 

agrupamento de dados, considerando a parte comum entre eles. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A Educação Profissional brasileira, no transcorrer do seu ordenamento, esteve atrelada 

ao conceito de formação de mão de obra, reproduzindo o dualismo presente na sociedade: as 

elites e o trabalhador. Segundo Fortes (2017), no tocante às pessoas com deficiência, elas 

eram atendidas na educação profissional – a partir do final da década de 50 – quando possível 

em escolas especializadas, que possuíam – em alguns casos – oficinas pedagógicas destinadas 

ao treinamento básico sobre atividades voltadas para o mercado de trabalho. 

A partir da década de 90, movido pelo paradigma da inclusão, políticas mais substancias 

começam a assegurar uma nova realidade para as pessoas com necessidades educativas 

especiais, dentre elas temos o Plano Nacional de Qualificação Profissional – Planfor, 

(JORGE, 2010), que desenvolveu ações que priorizavam a inclusão de pessoas com 

deficiência no mercado de trabalho. (ALENCAR, ARRUDA E SILVA, 2015). 

Até meados da década de 1990, a Educação Profissional para pessoas com deficiência 

era desenvolvida por meio de oficinas de curta duração, que tinham como objetivo a 

preparação para uma profissão, sem haver uma preocupação com uma formação mais geral e 

humanística.  

Somente no início do século XXI é que essa situação começa a mudar, já que é criado o 

Programa de Educação, Tecnologia e Profissionalização para Pessoas com Necessidades 

Educacionais Especiais, chamado de TEC NEP, com o objetivo de favorecer o acesso e a 

permanência de pessoas com deficiência nas instituições da Rede Federal de Educação 

Profissional e Tecnológica.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 200 PALAVRAS) 

A pesquisa bibliográfica empreendida até o momento demonstra que durante um período 

considerável da história do atendimento educacional das pessoas com necessidades educacionais 

específicas na educação profissional estava separada, segregada das demais pessoas, reflexo de um 

contexto macro segregacionista no campo educacional. 

As transformações sociais, políticas e econômicas desencadearam o surgimento do 

paradigma da inclusão que proporciona uma adequação significativa do sistema de ensino com o 

intuito de garantir uma educação para todos, independentemente das suas condições. Tal aspecto 

traz consequências em todos os níveis e modalidades de ensino, que precisam de adequar, se 

reestruturar para possibilitar uma educação mais inclusiva.  
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A EDUCAÇÃO DO CAMPO, MOVIMENTOS SOCIAIS E UMA 

ESCOLA RURAL EM CANGUARETAMA/RN 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta uma proposta de metodologia a ser trabalhada numa escola 

localizada no meio rural da cidade de Canguaretama/RN com a qual todos os seus alunos 

residem no campo. nesse contexto, tendo por base legal o decreto 7.352/2010 que 

fundamenta a educação do campo e os aspectos que a escola deve ter e trabalhar em sala 

de aula propõe-se um projeto a ser desenvolvido com os alunos a respeito de movimentos 

sociais, uma vez que não é trabalhado em sala de aula mesmo com todas as possibilidades 

para ser salientado. 

PALAVRAS-CHAVE: Movimentos Socias. Educação do campo. Movimento Sem 

Terra. 

ABSTRACT 

The present work presents a methodology proposal to be worked in a school located in 

the rural environment of the city of Canguaretama / RN with which all its students reside 

in the field. In this context, Decree 7.352 / 2010, which establishes the education of the 

countryside and the aspects that the school must have and work in the classroom, proposes 

a project to be developed with students regarding social movements, instead it is not 

worked in the same classroom with all the possibilities to be stressed. 

KEYWORDS: Social Movements. Education of the field. Landless Movement. 

1 INTRODUÇÃO  

A educação brasileira, aproximadamente até o século XIX, era voltada para as 

elites, os menos favorecidos não tinha direito de frequentar nem tão pouco de ter acesso 

a educação. Aos poucos a população pobre brasileira foi conquistando seu espaço na 

educação, depois de muitas lutas e esforços.  

Assim surge os movimentos sociais através de grupos organizados sobre uma 

liderança, que visa à realidade social cotidiana de pessoa menos favorecidas. Para Gohn, 

(2011. p.336) “A experiência da qual são portadores não advém de forças congeladas do 
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passado – embora este tenha importância crucial ao criar uma memória que, quando 

resgatada, dá sentido às lutas do presente.” 

A educação profissional para o campo propõe-se há uma formação adequada que 

possa atender a necessidade real do povo campesino. Uma vez que a população rural em 

sua maior parte encontrasse analfabeta ou com ensino fundamental incompleto. Assim, 

essa seria uma forma de valorizar a aprendizagem e saberes que o aluno traz consigo de 

sua comunidade, e não retirar o agricultor do campo e de suas atividades campesina. 

Dentro desse contexto, discutiremos a relação do movimento sem terra (mst) e a 

educação profissional do campo: histórico e aproximações dos sentidos. Como também 

sobre o movimento sem terra (MST): quais aproximações com a educação do campo. 

Com o objetivo de refletir juntamente com a comunidade escolar sobre o movimento dos 

Trabalhadores Sem Terra. Apontando caminhos e possibilidades de como sermos agentes 

provocadores e mediadores que atuam na defesa da Escola do Campo. 

Para a realização deste trabalho utilizaremos como metodologia a pesquisa 

bibliográfica como base teórica para execução futura do que foi planejado para ser 

trabalhado em sala de aula pelos alunos da Escola Municipal Elza Bezerril Ribeiro. 

 2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O Brasil é um dos países que mais possuem extensão de terras, concentrando os 

maiores latifúndios. No entanto, desde a ocupação portuguesa que a divisão do rico 

território brasileiro não vem sendo justa, afinal, desde sempre havia uma exploração 

capitalista favorecendo os colonos ricos que possuíam nome de prestígio pelo seu capital 

(ANDRADE, 2002). 

Segundo Caldart (2001) os movimentos sociais nasceram da articulação das lutas 

pela terra, que foram retomadas a partir do final da década de 70, especialmente na região 

Centro-Sul do país e, aos poucos, expandiu-se pelo Brasil inteiro”. A autora ainda 

complementa que, atualmente, o MST se localiza nos 22 estados e que ainda luta pelo 

mesmo objetivo de anos atrás “lutar pela terra, pela Reforma Agrária e pela construção 

de uma sociedade mais justa, sem explorados nem exploradores”. De acordo com Caldart 
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(2002), pode-se afirmar, que a maior luta travada pelo povo do campo é desmistificar a 

característica imposta pela sociedade em relação às pessoas que moram no campo que é 

o fato de serem considerados atrasados e sem valor algum para aprendizado ou para 

repasse de conhecimento.  

3 METODOLOGIA  

O projeto será desenvolvido por meio de aulas expositivas e oficinas educativas a 

respeito dos movimentos socias, suas lutas e conquistas. Haverá questionamentos a 

respeito do que os alunos entendem por Movimentos Sociais e os movimentos sociais 

existentes na região em que moram. 

Após os questionamentos será apresentado os conceitos de Movimentos Socias, 

Movimento Sem Terra, suas lutas, seus movimentos etc; tomando como exemplo o 

Acampamento José Martí localizado na cidade há mais de 12 anos. Também haverá 

exposição de fotos do cotidiano no acampamento e visita dos alunos para conhecer a 

realidade das pessoas que ali residem.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No período do estágio na escola foi percebido que todos os alunos que frequentam 

a mesma são oriundos de áreas rurais, no entanto, em momento algum é trabalhado em 

sala de aula sobre os assuntos relacionados ao homem do campo. Diante disso, 

identificou-se que nem a gestão, Nem os docentes são capacitados para trabalhar a 

educação do campo em sala de aula, e que apesar disso, os alunos se reconhecem como 

homem do campo, mas não são tratados como tal. 

No entanto, o Decreto 7.352/2010, § 4o, 2010, determina que: 

A educação do campo concretizar-se-á mediante a oferta de formação inicial e 

continuada de profissionais da educação, a garantia de condições de 

infraestrutura e transporte escolar, bem como de materiais e livros didáticos, 

equipamentos, laboratórios, biblioteca e áreas de lazer e desporto adequados 

ao projeto político-pedagógico e em conformidade com a realidade local e a 

diversidade das populações do campo. 
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A educação que recebem é a mesma do homem urbano não tendo essa diferença. 

Com isso, ao serem questionados a respeito do conhecimento que possuíam em relação a 

Movimentos Sociais e a Educação do Campo os alunos pouco souberam responder 

fortalecendo ainda mais o intuito de trabalhar esse assunto com eles. 

De acordo com o decreto a escola localizada no campo tem que organizar-se 

pedagogicamente com a realidade da comunidade que ela esteja inserida. valorização da 

identidade da escola do campo por meio de projetos pedagógicos com conteúdos 

curriculares e metodologias adequadas às reais necessidades dos alunos do campo, bem 

como flexibilidade na organização escolar, incluindo adequação do calendário escolar às 

fases do ciclo agrícola e às condições climáticas; [..] (decreto 7.352/2010, Art.2 IV) 

A partir daí surgiu o interesse em trabalhar esse assunto em sala de aula 

apresentando conceitos e práticas sobre os movimentos sociais existentes, mediante o que 

foi visto nas aulas de Diversidade e educação profissional na perspectiva dos movimentos 

sociais no campo em que aprendemos sobre a luta do homem do campo em busca do 

reconhecimento que merecem. Espera-se despertar o olhar crítico do aluno a respeito das 

questões sociais que serão discutidas, assim como descontruir o conceito que mantem em 

relação ao MST e a sua luta esclarecendo o que realmente significa. 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O trabalho apresentado ainda está em fase de desenvolvimento sendo proposto a 

execução do mesmo no segundo semestre do corrente ano. No entanto, salienta-se a 

importância de poder desenvolver em sala de aulas assuntos referentes à movimentos 

sociais, educação do campo e compartilhar vivências e saberes, uma vez que os alunos da 

escola são oriundos do campo como já mencionados. 
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UMA PERCEPÇÃO CRÍTICA DAS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 

NA DISCIPLINA DE FUNDAMENTOS DE LÓGICA E ALGORITMOS 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas. 

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo compreender os desafios do ensino da programação na 

disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos, apresenta como temática, Uma Percepção 

Crítica das Dificuldades de Aprendizagem na Disciplina de Fundamentos de Lógica e 

Algoritmos (FLA). Terá como base, informações coletadas através de pesquisas envolvendo 

alunos e ex-alunos da referida disciplina. Como suporte teórico nos debruçaremos sobre o olhar 

de alguns estudiosos na área da tecnologia e na área da saúde emocional. 

PALAVRAS-CHAVE: ensino. algoritmos. aprendizagem. 

ABSTRACT 

This project aims to understand the challenges of teaching programming in the 

discipline of Fundamentals of Logic and Algorithms, presents as its theme, A Critical 

Perception of Learning Disabilities in the Discipline of Logic and Algorithms 

Fundamentals (FLA). It will be based on information collected through research involving 

students and alumni of that discipline. As a theoretical support we will look at the eyes of some 

scholars in the area of technology and emotional health. 

KEYWORDS: teaching. algorithms. learning. 

1 INTRODUÇÃO 

A disciplina de Fundamentos de Lógica e Algoritmos (FLA) é considerada a base para 

o curso Técnico Integrado em Informática no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), tendo em vista que a mesma aborda os princípios 
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da lógica de programação, apresentando os elementos e técnicas fundamentais para construção 

de algoritmos aplicados para resolução de problemas.  

No entanto, grande parte dos alunos matriculados nessa disciplina enfrentam 

dificuldades de aprendizagem, apresentando baixo desempenho nas avaliações, ocasionando 

um alto índice de reprovação no campus Currais Novos. Esse fator acaba gerando grande nível 

de desistência entre os estudantes que se sentem desmotivados. 

Os elevados níveis de insucesso tem sido alvo de diversas pesquisas. Em uma delas, 

Gomes et. Al (2008), mostra que alguns aspectos psicológicos estão relacionados. Dentre eles, 

está a conotação extremamente negativa, que é passada de aluno para aluno, fazendo com que 

as disciplinas de programação ganhem a reputação de serem mais complexas.  

Tendo em vista esta problemática, em relação as referidas disciplinas, os alunos já se 

sentem inseguros, além disso, outro fator foi apontado por alguns autores, que consideram essas 

disciplinas como mal localizadas no currículo, tendo em vista que estes alunos estão passando 

por uma fase de transição e instabilidade em suas vidas pelo fato de passarem por uma 

adaptação.  Como destaca Jenkins (2002, apud Gomes et. al, p. 10, 2008), “o tipo de assunto é 

já suficientemente difícil quando os alunos estão estáveis, quando colocado num período de 

transição pode contribuir para aumentar ainda mais esta dificuldade.” 

Desse modo, este projeto contribuirá para discussões a respeito das dificuldades de 

aprendizagem nesta disciplina, analisando o cenário atual e suas implicações, sugerindo 

estratégias de intervenções para reverter esse quadro. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Nas últimas décadas ensinar e aprender na escola vem se tornando um grande desafio. 

Segundo Mendes et al. (2017) nos últimos tempos, tem sido crescente o número de alunos com 

dificuldades de aprendizagem e ausência de motivação para estudar. Todos esses aspectos estão 

relacionados com os problemas de natureza afetiva, segundo Raabe e Silva (2005) estes podem 

ser ocasionais, afetando os alunos de forma esporádica, ou constantes, se manifestando durante 

todo o decorrer da disciplina. Além disso, identificaram outros dois aspectos que contribuem 

para esta realidade: 
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• Problemas de natureza didática: estão relacionados com a grande quantidade de 

alunos na disciplina, dificuldades de se expressarem e serem compreendidos e a 

ausência de materiais didáticos. 

• Problemas de natureza cognitiva: alguns aspectos não são desenvolvidos 

adequadamente como as estratégias necessárias para soluções de problemas e 

uma base para a compreensão do raciocínio lógico. Além disso, o conteúdo não 

está muito próximo do que normalmente é visto na escola, dessa forma os alunos 

não conseguem fazer associações. 

Tais fatores não são determinantes, nesse sentido é que se faz necessário buscar uma 

resposta através de uma investigação mais pontual. 

3 METODOLOGIA 

Este projeto utiliza-se de uma pesquisa bibliográfica em sua produção, fundamentando-

se em fontes escritas como livros, revistas, etc. Além disso, é necessário discutir os pontos 

abordados por diversos autores que pensam a respeito das dificuldades escolares. Sendo assim, 

com a execução desse projeto, espera-se obter uma análise que identifique se a dificuldade com 

a disciplina de FLA está relacionada à tais problemas descritos. 

Serão realizadas pesquisas com alunos que já concluíram a disciplina, para ter 

conhecimento sobre as experiências vividas. Estas serão analisadas, com um olhar na 

neurociência e  na pedagogia, apresentadas por alguns autores que fazem parte do referencial 

teórico deste trabalho. Estes ajudarão a compreender o porquê que o desempenho cognitivo não 

está sendo alcançado como deveria. 

Diante de futuros resultados obtivos, será interessante divulgar em eventos científicos, 

afim de que os resultados das análises e das estratégias para que o conhecimento dessa 

disciplina seja repassado com eficiência esteja à disposição de todos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

O ensino de algoritmos é fundamental no curso de informática por ser o passo inicial 

para o desenvolvimento do raciocínio lógico, e por consequência, para a introdução dos 
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conceitos e prática da programação. A carga e a complexidade de trabalho são progressivas e 

não uniformes, sendo intensificadas ao longo do curso.  

Para o aluno, a disciplina exige maior esforço por trazer conceitos distantes do cotidiano. 

Já para os professores, necessita maior atenção para conseguir proporcionar uma melhor 

experiência aos alunos. Ainda com esforço de ambas as partes a disciplina continua sendo um 

empecilho para vários alunos darem continuidade ao curso. Exemplificando, até 2000, o curso 

de Informática da UFRJ, existente desde o início dos anos 80, havia formado apenas 911 

bacharéis (Lacerda, 2002). Ao analisar esse dado podemos fazer um paralelo com a realidade 

do curso técnico integrado em Informática do IFRN campus Currais Novos, que apesar de 

grande demanda tem um considerável número de desistentes no primeiro ano do curso, 

enfatizando FLA como coadjutor nesse processo.   

Os aspectos que contribuem para o mau desempenho do aluno nesta matéria 

técnica, podem ser definidos em dois grupos distintos: problemas didáticos, como a diferença 

do ritmo de aprendizagem entre os alunos e a dificuldade do professor em repassar os 

conhecimentos para os alunos; e problemas cognitivos, como conteúdo abstrato a tudo que já 

fazia parte de seu anterior cotidiano escolar, com isso não desenvolvendo o raciocínio lógico 

de forma adequada. 

Diante de tais fatores, uma pesquisa como essa faz-se necessária para que essa 

problemática seja entendida. Dessa forma, os alunos poderão de sentir mais confiantes e 

satisfeitos com o seu rendimento acadêmico, fator essencial para que os níveis de desistência 

do curso Técnico em Informática diminuam. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir do estudo realizado foi possível perceber que este projeto poderá contribuir para 

a qualidade da execução da disciplina Fundamentos de Lógica e Algoritmos, todavia ainda é 

necessário rever o processo de aprendizado por completo, para encontrar as causas e buscar 

soluções para cada uma delas. Visto que, a falta compreensão dessa disciplina pode acarretar 

em um mau desempenho nas posteriores matérias voltadas a programação, e entender os 

motivos que levam ao alto índice de reprovações e desistências nessa matéria se faz necessário 
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para trabalhar os aspectos prejudiciais e ampliar a proficuidade do curso.  Sendo assim, a análise 

dessa problemática é fundamental para que os alunos se sintam mais confiantes e possam seguir 

o curso com um maior desempenho. 
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EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS: PENSAR A DIVERSIDADE E A 

EFETIVAÇAO DE DIREITOS NA ESCOLA E NA COMUNIDADE 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas - Educação 

RESUMO 

O reconhecimento dos Direitos Humanos no Brasil constitui uma luta árdua de ser vencida nos últimos 

anos. A constante violação de direitos e os mais diversos tipos exclusões que vinham ocorrendo no 

país, influenciaram, a partir de 1980, o aumento das preocupações com ações de garantia de proteção 

de direitos, no cenário nacional, e os espaços sociais de atuação. Ao atingir os mais diversos espaços 

sociais, tem-se no ambiente escolar, um local em que há a necessidade de construção de um espaço de 

respeito e valorização da diversidade. O presente estudo pretende analisar quais ações estão sendo 

desenvolvidas no IFRN - Campus Mossoró sobre a temática educação em direitos humanos. Neste 

sentido, um questionário será aplicado aos servidores da escola, por meio de uma análise quali-

quantitativa das atividades desenvolvidas, com o intuito de servir de base para a elaboração de 

relatórios que tem como objetivo disseminar os resultados do projeto de extensão (In)visibilidades - 

direito a ter direitos, realizado na instituição. O projeto tem total ligação com esta pesquisa pois ele 

tem como objetivo discutir a temática dos direitos humanos através da educação, por meio de palestras, 

oficinas, debates, rodas de conversas, filmes e outros meios. Os relatórios serão apresentados a 

comunidade acadêmica, aos servidores e aos parceiros do projeto.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação; Direitos Humanos; Diversidade; Cultura da paz; Ações 

interdisciplinares. 

ABSTRACT 

The registration of human rights in Brazil is a struggle to be won in recent years. Copyright, rights, and 

exclusive rights of thinking. To your performance is moving the furniture, there is the environment 

school, and the place in which the event is an in which in the center of human students for students in 

IFRN - Campus Mossoró on the theme of human rights education. In this sense, an article will be 

applied to the school staff, through a qualitative and quantitative analysis of the activities developed, in 
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order to serve as the basis for the elaboration of a report that aims to disseminate the results of the 

extension project (In)visibilidades - direito a ter direitos, held at the institution. The project is fully 

linked to research through lectures, workshops, debates, conversation circles, films and other means. 

Reports are presented to the project's academic community, servers, and peers. 

KEYWORDS: Education; Human rights; Diversity; Culture of peace; Interdisciplinary actions. 

1. INTRODUÇÃO  

Diante da assinatura do Pacto Universitário de proteção e promoção dos direitos humanos pelo 

IFRN em abril de 2017, vem ocorrendo muitas discussões sobre a temática através de seminários e a 

ampliação do seu campo de ações, com o intuito de promover o diálogo sobre tecnologia assistiva e 

inclusão, diversidade e gênero na educação. 

Assim, para a implementação do Pacto Universitário, ações institucionais estão sendo feitas para 

garantir os direitos humanos como uma condição basilar na educação. 

O protagonista das discussões no ambiente acadêmico são sempre inquietações e necessidades 

estudantis, que culminam em discussões acerca não apenas do direito a educação, mas também do 

direito a ser e a existir em sua singularidade. 

O projeto (In)visibilidades busca articular ações já existentes, como além de formular novas 

ações atividades a partir de interesses da comunidade do IFRN, sistematizando-as para além dos muros 

da escola, sendo essencial o diálogo com os núcleos, com o comitê, com os professores, com o 

movimento estudantil, os servidores e com outra escola de educação profissional do Município. 

Através da realização de atividades educativas voltadas aos direitos humanos, o projeto busca 

atender ao público interno e externo do Instituto, a comunidade e instituições governamentais 

estaduais. 

Assim, em detrimento da execução do projeto de extensão em destaque, por meio da realização 

do ciclo de atividades, debates e palestras, o presente estudo tem como objetivo geral analisar o 

conhecimento das ações que vem sendo desenvolvidas no IFRN/Mossoró, que promovem o respeito à 

diversidade, a cultura da paz e os direitos humanos, através de uma pesquisa quali-quantitativa com a 

aplicação de um questionário com os servidores do Instituto, tendo como objetivo específico organizar 

1811 



e sistematizar os dados para divulga-los a comunidade, e compreender a importância das ações 

realizadas para se construir processos contínuos e participativos. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO  

O compromisso da UNESCO com o fomento da educação para os direitos humanos data de 

1948, ano em que foi adotada a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Neste contexto, se 

origina o Pacto Universitário pelas Instituições de Ensino Superior. A assinatura deste pelo IFRN 

ocorreu em abril de 2017, com a criação do Comitê e a elaboração do respectivo plano de ação 

institucional. 

A dificuldade é universal em sensibilizar as pessoas para mudança de consciência e 

comportamento, sobretudo por meio do “aprendizado pela ação”, estando no centro desses desafios. É 

um trabalho árduo, mas só assim, buscaremos alcançar o respeito a diversidade huamana. Neste 

sentido, 

   (...) a educação para os direitos humanos é essencial para promover e alcançar relações estáveis 
e harmoniosas entre as comunidades e para fomentar o entendimento mútuo, a tolerância e a 
paz. (...) há um consenso universal sobre o valor da educação para os direitos humanos e a 
necessidade de promovê-la. Entretanto, a realidade com que se deparam as comunidades 
nacionais e global é mais complexa do que parece à primeira vista. São desafios vitais à 
educação em direitos humanos a universalização, a interligação, a diversificação e a 
especificação, entre outros. (SYMONIDES: 2003, p. 358) 

3. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos pretendidos, será realizado um estudo de caso dentro do IFRN - 

Campus Mossoró com base em uma pesquisa quali-quantitativa, que envolve métodos quantitativos e 

qualitativos para a obtenção de uma análise mais profunda do assunto da pesquisa. 

Dessa forma, pretende-se estabelecer um estudo complementar, que permite um cruzamento de 

dados maior, e o valor da pesquisa cresce juntamente com a validação das informações, com a 

aplicação de um questionário aos servidores do Instituto, elaborado com perguntas abertas e fechadas, 

relacionando as ações desenvolvidas na temática educação em direitos humanos. 

Para a aplicação do questionário, usaremos  a plataforma online do Google e o link será 

enviado a todos os professores do campus através do e-mail.  

1812 



4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A aplícação do questionário ainda será efetivada, desta forma, nos limitaremos a discutir aqui 

uma visão superficial do debate sobre direitos humanos no IFRN - Campus Mossoró.  

Um dos pontos que mais chamam atenção para a área neste campus é a Olimpíada Nacional em 

História do Brasil, que acontece anualmente como um projeto de extensão da Universidade de 

Campinas. As temáticas discutidas sempre fazer grande referência aos direitos das mulheres, negros e 

negras, indigenas, quilombolas e como a educação e a história são reproduzidas na sociedade. Neste 

sentido, está claro que a Olimpíada reserva e promove um grande debate acerca dos direitos humanos.  

Além disso, outras atividades neste sentido são realizada no campus. Podemos destacar aqui a 

Semana Arco-íris, que discute os direitos LGBT+, e a Semana Lilás, que tem por objetivo discutir a 

realidade da mulher principalmente nos espaços de trabalho. Vale ressaltar que estas ações são 

realizadas pelo movimento estudantil da escola.  

 
Figura 1 - III Semana Arco-íris, realizada pelo grêmio estudantil em parceria com outros projetos. 
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Neste sentido, podemos perceber que há uma miníma discussão sobre o tema, mas pretendemos 

mapear outros projetos que já desenvolvem este debate e ainda não sem reconhecidos, bem como 

trazer a discussão aos servidores do campus para que, assim, as discussões possam ser expandidas. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao concluirmos o estudo, espera-se a promoção e o interesse da comunidade acadêmica, 

envolvendo-a com essa temática para construção de melhorias na sociedade, impulsionando discentes, 

servidores e docentes a uma educação para a diversidade de forma interdisciplinar, inspirando novas 

pesquisas na área, contribuindo, assim, para a democratização do conhecimento.  
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ESTUDO BIBLIOGRÁFICO SOBRE O MÉTODO PBL DE EDUCAÇÃO  

VISANDO SUA APLICAÇÃO NO IFRN  

Laíse Medeiros Bernardo1; Thiago de Araújo Benevides2; Dárcia Sâmia Santos Moura 

de Macêdo3; Priscylla Cinthya Alves Gondim4 e Sheyla Karolina Justino Marques5 1,2,3 

IFRN – Campus Natal Central; 4 IFRN – Campus Mossoró; 5 IFRN – Campus Alagoas   

ÁREA TEMÁTICA: Educação.  

RESUMO  

O objetivo deste artigo é apresentar um estudo bibliográfico sobre o método de educação 

finlandesa PBL (Problem Based Learning – Aprendizagem Baseada em Problemas). Neste 

método educacional, o Professor apresenta uma situação problema que é utilizada para 

estimular o estudo dos alunos os colocando no centro do processo ensino-aprendizagem. O 

resultado esperado com a aplicação do PBL é positivo, uma vez que trabalha habilidades e 

competências de cada aluno e provoca uma revolução no que diz respeito a participação dos 

estudantes, uma vez que, os mesmos passam a ser a de fato os protagonistas no processo 

ensino/aprendizagem ao qual se submeteram, o que transforma a busca pelo conhecimento mais 

atrativa, desafiadora e consequentemente mais envolvente.  

  

PALAVRAS-CHAVE: PBL. Aprendizagem Baseada em Problemas. Ensino. Aprendizagem  

  

ABSTRACT  

The purpose of this article is to present a bibliographical study on the Finnish Education 

Method Problem Based Learning (PBL). In this educational method, the teacher presents a 

problem situation that is used to stimulate students' study by placing them at the center of the 

teaching learning process. The expected result with the application of the PBL is positive since 

it works skills and competencies of each student and provokes a revolution regarding the 

participation of students since they become the protagonists in the process teaching-learning to 

which they underwent, which makes the search for knowledge more attractive, challenging and 

consequently more engaging.  

KEYWORDS: PBL. Problem Based Learning. Teaching. Learning.  
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1 INTRODUÇÃO  

A metodologia é fundamentada na aprendizagem baseada em problemas (PBL), 

onde o aluno torna-se agente ativo do processo de desenvolvimento e solução, que 

segundo as teorias de John, incentiva o desenvolvimento de habilidades e competências 

necessárias no mercado de trabalho.  

A aplicação do método parte do professor (tutor) expondo o tema a ser trabalhado. 

Em seguida, os alunos fazem estudos autodirigidos independentemente, depois 

compartilham os conhecimentos adquiridos com a turma. Assim, não resumindo a um 

método de resoluções, buscando também aumentar o conhecimento e compreensão.  

Quando feita em grupo, o método busca desenvolver habilidades de comunicação, 

trabalho em equipe, responsabilidade independente e respeito pelas competências e 

habilidades dos outros.  

Apesar dos benefícios, o método não é garantia de um ambiente satisfatório para 

todos, pois cada aluno possui seu modo de aprender, assim, podendo não se adaptar em 

um ambiente autodirigido e colaborativo. É conhecido também que parte dos alunos que 

chegam às universidades estão acostumados a depender dos professores como fonte de 

conceitos teóricos, de forma absoluta e acabada (ESCRIVÃO FILHO; Ribeiro, 2009).  

Além disso, em virtude de o método tradicional estar enraizado na prática docente 

atual, ainda é um desafio elaborar e aplicar, permanentemente, ações que visam 

conhecimentos prévios, que promovam a pesquisa em grupo, forjando um ambiente 

investigativo de aprendizagem, por meio de questionamentos, hipóteses e experimentos 

(LOPES et. al., 2011)  

Portanto, o principal objetivo deste trabalho é analisar o processo de aprendizagem 

adotado na Finlândia, visando aplicação futura no IFRN com alunos do curso de 

edificações do Campus Natal Central, avaliando o envolvimento de uma turma que utiliza 

este método e o nível de aprendizagem adquirido ao final do processo.  
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O trabalho visa ainda o entendimento das vantagens, desvantagens e desafios da 

aplicação desta metodologia, analisando a viabilidade da sua aplicação nas disciplinas de 

instalações prediais.  

2  REFERENCIAL TEÓRICO (ATÉ 200 PALAVRAS)  

Hardless et. al. (2005), ambientes que utilizam a teoria construtivista no processo 

ensino-aprendizagem devem possuir componentes como ação, significação, conflitos 

cognitivos, conhecimentos prévios, socialização, avaliação, autonomia e interdisciplinaridade: 

Método conhecido como Aprendizagem Baseada em Problemas (Problem Based Learning 

(PBL)).  

O grande desafio dos professores dos IFs está em capacitar seus futuros profissionais 

para resolverem problemas cotidianos que possam surgir em suas rotinas de trabalho, assim, 

Barrows (1986) diz que o PBL tem como objetivo apresentar aos alunos os problemas 

cotidianos para que eles sejam capazes de enfrentá-los e solucioná-los através de atividades de 

ensino.   

Partindo desse viés, a proposta desse trabalho é analisar o processo de ensino de 

aprendizagem adotado na Finlândia visando uma aplicação futura no IFRN, em alunos de 

edificações do IFRN – Campus Natal Central, como alternativa de melhoria do processo ensino 

- aprendizado das disciplinas de instalações prediais através de um estudo bibliográfico sobre 

o método PBL.   

Sendo assim, é importante ressaltar que o estudo bibliográfico apresentado não é uma 

repetição de falas e considerações já realizadas sobre o PBL, mas uma alternativa de 

apropriação das características particulares ao método a partir de abordagem diferente e novas 

conclusões.  

3 METODOLOGIA (ATÉ 200 PALAVRAS)  
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A pesquisa descrita nesse trabalho, em relação aos seus objetivos, é exploratória. 

Em relação a sua natureza, é aplicada. Já em relação à abordagem do problema, a pesquisa é 

qualitativa, uma vez que envolve a descrição, a caracterização e a relação do objeto de estudo 

com outros fatores.  

O método de revisão bibliográfica adotado durante o estudo bibliográfico do PBL 

foi do tipo narrativo, permitindo o pesquisador acessar publicações já realizadas e que 

houveram aplicação do método e, portanto, apresentam suas características e 

aplicabilidade.  

 

  

Figura 2: Etapas de metodologia do trabalho.  

A pesquisa foi realizada em periódicos e sites que atuaram como base dados, ao 

mesmo tempo em que auxiliaram como ferramenta para levantamento de dados 

pertinentes as buscas a partir das palavras-chave: PBL, Aprendizagem Baseada em 

Problemas, Ensino e Aprendizagem.  

A população do estudo pode ser considerada como toda a literatura associada ao 

PBL, indexada nas plataformas de pesquisas e sites de buscas relacionados à publicação 

de dados e resultados de pesquisas científicas   

A análise dos dados foi realizada através da leitura e análise das publicações de 

forma a estabelecer um entendimento maior e melhor compreensão do PBL como forma 

de embasar a análise proposta com a pesquisa.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES (ATÉ 400 PALAVRAS)  

Levantame 
nto de  
dados 

Definição  
de  

população  
e amostra 

Análise dos  
dados 
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A análise do processo de ensino aprendizagem adotado na Finlândia revela o PBL 

como uma metodologia eficiente, prática, de fácil aplicação, interessante e cativante, uma 

vez que aproxima o aluno de problemáticas reais e cotidianas do mundo pessoal e 

profissional. Souza (2016), afirma que o PBL se mostra como uma abordagem atrativa, 

acessível e relativamente simples de facilitar o processo de ensino-aprendizagem para a 

disciplina Fisiologia do Exercício, diante das dificuldades enfrentadas pelas demandas 

do século 21, especialmente aquelas relacionadas com o uso de diretrizes de formação 

profissional.   

Já Marques (2016), afirma que com a aplicação do método PBL, as aulas da disciplina 

Materiais de Construção deixaram de ser totalmente centradas no professor, uma vez que os 

alunos foram desafiados por meio de problemas antes da apresentação da teoria. Usar o método 

de solução de problemas para conduzir o diagnóstico, deu autonomia aos alunos e os deixou 

no centro do processo ensino-aprendizagem.   

A filosofia pregada no PBL defende que o aprender fazendo envolve a concepção 

de condições para que os alunos estudem e dediquem atenção ao problema trabalhado no 

ambiente de aprendizagem. Essa metodologia contempla trabalho em equipe e, naturalmente, 

considerasse a diversidade dos alunos em relação à divisão de responsabilidades (Suhonen, 

2015). O método aproxima os alunos da aprendizagem, uma vez que eles são responsáveis por 

apontar soluções para problemas práticos e cotidianos de forma que a metodologia se torna, 

também, uma maneira de criar novos professores estimulados e comprometidos com a 

aprendizagem dos alunos. Na Figura 3 é apresentada uma ilustração do ciclo de aprendizagem 

baseado no método PBL.   
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*   

Figura 3: Aprender fazendo (Suhonen, 2015).*  

Constatou-se a aplicação eficiente do PBL em cursos da área de construção civil. Vieira 

(2017) propôs, através de uma análise bibliométrica, identificar a produção de trabalhos 

acadêmicos, na última década, que apresentassem a utilização do PBL nos cursos de 

Engenharia brasileiros. Como resultado dessa análise tem-se que o PBL é uma metodologia 

que está sendo disseminada com sucesso no Brasil, especialmente em disciplinas que reúnem 

teoria e prática como elementos fundamentais da formação profissional.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 200 PALAVRAS)  

A metodologia do Problem Based Learning (PBL) que fundamenta o método de 

ensino e aprendizagem adotado na Finlândia mostra-se executável com os alunos do 

curso de edificações do IFRN Campus Natal Central. Tal seria dado em ensino pautado 

em problemas, tendo o aluno agente ativo do processo de desenvolvimento e solução, 

aproximando-o do que é encontrado no mundo real.  

Além disso, os resultados mostram que o método tem vantagens em relação ao 

ensino e aprendizado superiores as desvantagens e desafios de sua aplicação, não 

descartando a necessidade de se buscar mecanismos para traçar e/ou definir o perfil dos 

alunos envolvidos nas disciplinas como ferramenta de auxílio no planejamento dos 
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problemas abordados com a essa metodologia, visando que cada indivíduo possui um 

estilo de aprendizado próprio e que em uma turma pode haver diversos estilos.  

Portanto, conclui-se que o PBL se mostra uma metodologia viável na promoção 

de capacitação do aluno de edificações para resolver problemas cotidianos, uma vez que 

envolve a coletividade e o aprendizado mútuo, através do respeito frente a opiniões 

distintas que podem surgir na resolução do problema, além de aliar de forma mais 

eficiente à prática e teoria presentes no curso.  
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas. 

RESUMO 

No contexto atual, as instituições de ensino vivem em uma perspectiva inclusiva. Observa-se uma 

atenção em se adequar às necessidades de todos os estudantes, sejam eles deficientes ou não. As 

necessidades desses discentes ultrapassam as necessidades básicas; eles também precisam de 

diversão, lazer e a possibilidade de um ensino que vá além do que é oferecido tradicionalmente. A 

pessoa com deficiência visual, por sua vez, necessita de alternativas para o seu processo de ensino-

aprendizagem; e a inserção da ludicidade é uma excelente alternativa. Dentre os inúmeros tipos de 

jogos disponíveis, o jogo digital foi o que mais ascendeu nos últimos anos, principalmente entre 

crianças e adolescentes. Hoje, vários jogos digitais foram criados ou adaptados para que a pessoa com 

deficiência visual possa usufruir. Esses jogos, inclusive, possibilitam o desenvolvimento de inúmeras 

habilidades. Dessa forma, a pesquisa em questão consiste no estudo da interação entre o estudante e 

os jogos digitais. O objetivo da pesquisa foi a observação das habilidades cognitivas como a memória, 

a atenção e a tomada de decisão envolvidas no processo, bem como as dificuldades de utilização do 

jogo pela pessoa com deficiência visual. Como instrumento de estudo foi utilizada a pesquisa 

bibliográfica qualitativa. Como resultados parciais, identifica-se as dificuldades de utilização dos 

jogos digitais e a relação desse tipo de jogo com o desenvolvimento cognitivo. As informações 

coletadas evidenciam que os jogos digitais servem como uma alternativa na inclusão de pessoas com 
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deficiência visual no processo de ensino-aprendizagem e justifica também o desenvolvimento de um 

software educativo. 

PALAVRAS-CHAVE: Habilidades Cognitivas. Deficientes Visuais. Acessibilidade. Ensino. 

Aprendizagem. 

 

ABSTRACT 

In the current context educational institutions live in an inclusive perspective. Care is taken to meet 

the needs of all students, whether disabled or not. The needs of these students exceed the basic needs; 

they also need fun, leisure and the possibility of teaching that goes beyond what is traditionally 

offered. The visually impaired person, in turn, needs alternatives to his teaching-learning process; 

and playfulness insertion is an excellent alternative. Among the many types of games available, 

digital gaming has risen the most in recent years, especially among children and adolescents. Today 

many digital games have been created or adapted for the visually impaired to enjoy. These games 

even enable the development of numerous skills. Thus, the research in question consists in the study 

of interaction between the student and digital games. The objective of the research was the 

observation of cognitive skills such as memory, attention and decision making involved in the 

process, as well as the difficulties of use of the game by the visually impaired person. As a study tool, 

qualitative bibliographic research was used. As partial results, we identify the difficulties of using 

digital games and the relationship of this type of game with cognitive development. The information 

collected shows that digital games serve as an alternative in the inclusion of visually impaired people 

in the teaching-learning process and also justifies the development of educational software. 

KEYWORDS: Cognitive Abilities. Visually Impaired. Accessibility. Teaching. Learning. 
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1 INTRODUÇÃO 

Considerando a acessibilidade como um aspecto fundamental da vida humana em 

sociedade, é inegável o fato de que ela deva ser garantida a todos os cidadãos, como nos afirma 

SOUZA (2017) nas suas mais variadas disparidades individuais e sociais, como transporte, 

lazer, trabalho e acesso à informação. O cotidiano de uma pessoa com deficiência pode ser 

facilitado pelo uso das tecnologias assistivas disponíveis, mas para isso é necessário que seja 

criada a acessibilidade necessária e específica para cada deficiência. 

A maior parte das informações que recebemos é processada através da visão, e é por 

isso que a utilização de grande parte dos recursos tecnológicos é baseada nesse sentido. Dessa 

forma, o presente projeto visa dialogar e levantar um estudo sobre a viabilidade da 

implementação de software educacional, alternativo e acessível para pessoas portadoras de 

deficiência visual, que no país somam mais de 6,5 milhões de pessoas afetadas (total ou 

parcialmente), de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (2010). 

Trazendo a discussão para o âmbito da acessibilidade especificamente, nem todas as escolas 

brasileiras, por exemplo, estão preparadas para receber um estudante portador de deficiência 

visual (BORGES, 2010). É nesse sentido que o usa da tecnologia [assistiva] pode entrar em 

cena, facilitando o cotidiano de um deficiente visual de maneira lúdica, direta e simples, e que 

de fato contribua para o seu aprendizado. 

A criação de um software alternativo para o processo de ensino-aprendizagem de um 

deficiente visual envolve diversos processos. Desde pesquisa bibliográfica e estudo sobre a 

viabilidade (em que se atém esse artigo), a criação do software, do aplicativo em si através de 

linguagem de programação (que é o produto final a partir desse estudo). Chegando futuramente 

ao final das etapas, como um software já consolidado, é necessário que o aplicativo apresente 

uma área do conhecimento específica a ser trabalhada. Assim sendo, definiu-se com área do 

conhecimento principal a Biologia (o que não descarta a possibilidade de que outras áreas a 

posteriori também possam ser exploradas), e dentro dela o eixo temático da Ecologia. Sobre a 

Biologia, SOBRINHO (2009, p. 6) destaca que: 
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O aprendizado da Biologia deve permitir a compreensão da natureza viva e dos limites 

dos diferentes sistemas explicativos, a compreensão de que a ciência não tem 

respostas definitivas para tudo, sendo uma de suas características a possibilidade de 

ser questionada e de se transformar. 

 

Já o eixo temático da Ecologia foi selecionado por se configurar como o primeiro 

assunto a ser estudado em Biologia I, no IFRN – Campus Mossoró, nas quatro modalidades de 

curso técnico integrado. Ou seja, uma vez consolidado o aplicativo poderá servir como auxílio 

(dentro da especificidade trabalhada) para as demandas do Campus Mossoró (apesar de que 

atualmente ela seja nula) e outras localidades. 

Com supracitado, a maior parte das informações que recebemos é processada através da 

visão, e uma vez “desprovidos” (total ou parcialmente) de tal sentido os deficientes visuais 

fazem uso dos outros sentidos no dia-a-dia. Dentre eles destaca-se a audição que é, de acordo 

com HUBER et al. (2019) até mais precisa e aguçada se comparada com a das pessoas capazes 

de enxergar, uma vez que o deficiente visual é capaz de interpretar frequências sonoras com 

mais facilidade, por ter em seu córtex auditivo uma harmonia neural mais estreita, que auxilia 

na interpretação de pequenas diferenças em frequências sonoras. Desta feita, a audiodescrição 

é fundamental, uma vez que se estuda a aplicabilidade de um “audiogame”, que segundo 

SANTOS (2016) pode apresentar inúmeras possibilidades e abordagens (ou seja, criatividade 

também é muito importante). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A detenção e a posse da racionalidade, demonstrado pela nomenclatura Homo Sapiens, 

para muitos, pode ser considerado como a designação da nossa espécie. Porém para HUIZINGA 

(2007), a expressão Homo Ludens merece destaque em nossa denominação, enaltecendo a 

presença do jogo “em tudo o que acontece no mundo”, sendo este um fenômeno cultural que 

detém uma função significante. 

Dessa forma, a perspectiva de jogo, definida por HUIZINGA (2007), é tomada como 

fenômeno cultural e não biológico, e é estudado em uma análise histórica, não propriamente 

cientifica em sentido restrito. Para ele, o jogo se apresenta como anterior a própria cultura: “O 

jogo é fato mais antigo que a cultura, pois esta, mesmo em suas definições mais rigorosas, 
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pressupõe sempre a sociedade humana; mas, os animais não esperaram que os homens os 

iniciassem na atividade lúdica.” A essência da atividade lúdica é constituída pela intensidade 

do jogo, seu poder de fascinação e a capacidade de excitar: 

A intensidade do jogo e seu poder de fascinação não podem ser explicados por análises 

biológicas. E, contudo, é nessa intensidade, nessa fascinação, nessa capacidade de 

excitar que reside a própria essência e a característica primordial do jogo. O mais 

simples raciocínio nos indica que a natureza poderia igualmente ter oferecido a suas 

criaturas todas essas úteis funções de descarga de energia excessiva, de distensão após 

um esforço, de preparação para as exigências da vida, de compensação de desejos 

insatisfeitos etc., sob a forma de exercícios e reações puramente mecânicos. Mas não, 

ela nos deu a tensão, a alegria e o divertimento do jogo. 

 

Entendendo a complexidade da construção e estruturação da cultura lúdica e a 

abrangência do conceito de jogo, percebe-se a necessidade de pesquisas que explane o lugar 

social do jogo, apresentando sua inserção e inferências na prática educativa e a análise em uma 

perspectiva racional filosófica. Embora existam diversos estudos sabre a abordagem e a 

utilização de jogos como tecnologias educacionais significativas, ainda se há muito a ser 

discutido acerca dessas tecnologias, em especial, devido à resistência de muitos docentes já que 

não existe uma uniformidade quanto ao papel do lúdico no processo formativo. 

Sob essa perspectiva, na busca por alternativas que apresentem um processo 

diferenciado de ensino e aprendizagem, KISHIMOTO (1996), afirma que o docente deve 

reavaliar o uso de propostas pedagógicas, passando a adotar em sua prática aquelas que atuem 

nos componentes internos da aprendizagem, uma vez que estes não podem ser ignorados 

quando o objetivo principal é a apropriação de conhecimentos por parte do discente. Nesse 

contexto o uso de jogos didáticos se apresenta como uma alternativa, ao mesmo tempo em que 

traz uma função educativa e propicia uma aprendizagem investigativa e cooperativa. 

3 METODOLOGIA 

O projeto se trata de um estudo da influência dos jogos no desenvolvimento cognitivo 

de pessoas com deficiência visual no contexto do estudo de Biologia. Nesse ínterim, o trabalho 

se baseou em uma pesquisa exploratória qualitativa e quantitativa (com consultas tanto no 

World Wide Web quanto na biblioteca do Campus Mossoró – Biblioteca Arnaldo Arsênio de 

Azevedo), realizada através da análise dos referenciais bibliográficos sobre a acessibilidade no 
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processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Biologia, ao passo em que foi desenvolvido 

um estudo da aplicação da ludicidade ao ensino, especificamente para estudantes do Ensino 

Médio. Além disso, houve a definição dos subtemas e possíveis abordagens do conteúdo 

programático de Biologia, com enforque em Ecologia para aplicação futura no software 

educativo. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados desse trabalho se baseiam no estudo bibliográfico do método 

de ensino-aprendizagem da disciplina de Biologia por meio de jogos, findando em uma maior 

inclusão e facilitação da aprendizagem do indivíduo. Utilizando-se de especializações das áreas 

de Informática e Biologia, é visado uma construção e adaptação de jogos virtuais que serão a 

ferramenta fundamental para o desenvolvimento dessa pesquisa. 

Estudiosos da inserção lúdica na educação, como GAMA (2009), justificam a eficácia 

desse método baseando-se na ideia da liberdade como precursora para o aprendizado: 

Os jogos [...] são, sob essa ótica, um lugar insubstituível de autoaprendizagem 

espontânea, por se tratarem de expoentes de uma cultura ‘livre’, não escolar, que 

obviamente também é essencial. Afinal de contas, nessas atividades elas  

confrontam-se com regras, executam papéis, são obrigadas a negociar interesses e 

prestam-se à autocorreção de atitudes. 

 

Aliado a isso, ABRANTES (2010, p. 1) destaca os jogos didáticos como oportunidade 

de desenvolvimento da atividade psicomotora de alunos com necessidades educacionais 

especiais, potencializando a aprendizagem do aluno com deficiência. 

A partir de ideias como as apresentadas, são propostos como possíveis assuntos a serem 

abordados de forma lúdica, no contexto do presente trabalho, no eixo temático de Ecologia, os 

seguintes temas: 

1. Relações Ecológicas (harmônicas e desarmônicas); 

2. Desequilíbrios Ecológicos; 

3. Ciclos Biogeoquímicos. 

1828 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

O estudo dessas temáticas tem sua devida importância baseada na construção de um 

novo ponto de vista do indivíduo para com o meio ambiente, como cita SENICIATO (2006, p. 

395): 

[...] abranger não só o conhecimento sobre a dinâmica das intrincadas relações entre 

seres vivos e ambiente, mas também a formação de valores humanos que irão nortear 

nossa conduta, nosso pensamento e, portanto, nossas decisões sobre a utilização (ou a 

conservação) dos recursos naturais. 

 

Ponto de vista complementado por SOUSA e CESAR (2017, p. 2): 

A educação ambiental, neste cenário, tem como objetivo a construção de valores 

sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a 

conservação ambiental. Essa educação, quando desenvolvida no ambiente escolar, 

tem um caráter formal e é proposta como tema transversal. 

 

Dessa forma, explicita-se a importância desse tema para a formação do indivíduo, além 

do assentimento da utilização do lúdico como forma de ensino facilitado e inclusivo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme demonstrado torna-se evidente, portanto, a possibilidade da inserção de 

jogos, em especial os digitais, como metodologia alternativa e auxiliar para o ensino em 

Biologia, no eixo temático da Ecologia. Sob esse viés, vale salientar que “não é o jogo em si 

mesmo que contribui para a educação, é o uso do jogo como meio em um conjunto controlado 

que lhe permite trazer sua opinião indireta à educação” (BROUGÈRE, 1998, p. 201). Dessa 

forma, a instrumentalização, controlada e aplicada a partir de um referencial teórico de base, da 

ludicidade digital se constitui como oportunidade de associar o ensino à acessibilidade por ele 

requerida. É nesse contexto que o projeto, em desenvolvimento, do qual o presente artigo faz 

parte, tem como objetivo apresentar para a comunidade acadêmica do IFRN de Biologia um 

aporte teórico-prático acerca do uso de jogos digitais. 

A partir disso, como trabalho futuro, pretende-se desenvolver um software para 

Plataformas Mobile (inicialmente o sistema Android) utilizando-se como ferramenta para 

programação o Android Studio, que contempla as linguagens de programação C/C++, Java e 
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Kotlin, no entanto, para fins metodológicos, somente será usada a linguagem Java. Tal software 

consistirá em um jogo de perguntas e respostas guiado por audiodescrição. 
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A FEIRA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA DO IFRN COMO UM 

APARATO SOCIAL  

RESUMO 

 Na produção capitalista, as relações entre produtores/as, fornecedores/as e 

consumidores/as se tornam cada vez mais frágeis e menos significativas. Dessa forma, o capital 

se mantém no centro do sistema, de forma a gerar uma sociedade que produz e consome apenas 

pelos interesses, deixando de olhar para o ser humano como um ser complexo. Na Economia 

Solidária, que tem o cooperativismo como um dos pilares, as ações passam a ser compartilhadas 

e a relação entre as pessoas se torna mais forte. A feira de Economia Solidária que ocorre no 

IFRN – Campus Mossoró por intermédio do projeto de extensão “Mulheres e Jovens: Economia 

Solidária como alternativa para ampliação do trabalho e renda em Natal e Mossoró no Rio 

Grande do Norte” (o GerAção Solidária) tem o fortalecimento entre os laços dos/as 

buscadores/as e fornecedores/as como uma de suas funções sociais.   

PALAVRAS-CHAVE: Sociedade. Solidariedade. Consumo Solidário. Desenvolvimento 

Sustentável. Soberania Alimentar.  

 

ABSTRACT 

 In capitalism, our economic system, the relationship between the producer and the 

consumer becomes very fragile and unimportant. Money is still the most important thing to the 

system and the society. People usually do not think about how they can behave in a better way 

and worry about the others or the planet. This problem is persistent and, because of this, this 

project exists: to strengten the relation between people make them feel important to the world. 

KEYWORDS: Solidarity. Society. Sustainable Development.  
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1 INTRODUÇÃO 

Os alimentos produzidos na atualidade, em sua maioria, são processados e 

industrializados a fim de ter maior durabilidade no mercado, diminuindo os gastos com 

produção e aumentando o lucro das grandes empresas. Dessa forma, o/a consumidor/a final é 

mantido ignorante em relação àquilo que ingere, possuindo informações restritas sobre o 

produto, que em pequena escala aparecem na embalagem.  

No modelo capitalista, a pessoa responsável por colher o alimento é, frequentemente, 

diferente daquela que irá processá-lo e da outra destinada a trabalhar com as embalagens, de 

forma a dividir o trabalho e impossibilitar a relação dos diversos segmentos produtivos entre si 

e com o/a consumidor/a. 

Na feira posta em prática no IFRN, que defende a Economia Solidária como alternativa 

ao sistema capitalista, a produção de alimentos é realizada por produtores/as rurais familiares, 

sem passar pelos processos químicos que agridem ao meio ambiente e à população, envolvendo 

associações de jovens e mulheres. 

Além disso, os/as produtores/as passam a ter maior contato com o/a buscador/a, 

aumentando os laços entre eles de forma a retirar o capital do centro da importância e 

proporcionar, a quem busca, o conhecimento sobre a origem de sua comida.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

As feiras, além de espaços voltados à comercialização, existem como locais de troca de 

saberes, conhecimentos, amizades, solidariedade e harmonia (JESUS E DAMARCÊ, 2016) que 

proporciona interação e crescimento interpessoal. Na troca destes saberes, é possível que ocorra 

a formação de uma visão de mundo contra hegemônica, consequência da interação direta entre 

quem produz o alimento com quem se alimenta deste. Este processo envolve bem mais do que 

manter a população nutrida de suas necessidades fisiológicas, pois leva em conta elementos da 

cultura local, além de conhecimentos sobre o meio ambiente da região. Com isso, a soberania 

alimentar da população tende a ser respeitada, fator importante ao povo.  
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3 METODOLOGIA 

Semanalmente, a Rede Xique-Xique de comercialização solidária está presente no IFRN 

– Campus Mossoró com seus representantes para que possam distribuir produções de pessoas 

que vivem na área rural do Rio Grande do Norte.  

A partir das 8h da manhã das quartas-feiras, os bolsistas do turno matutino do Projeto 

GerAção Solidária se dispõem a organizar os produtos dos/as agricultores/as no pátio da 

instituição. Os/as trabalhadores/as terceirizados/as são responsáveis por organizar as mesas que 

sustentam as produções e os bolsistas, juntamente à equipe da Rede Xique-Xique têm como 

função disponibilizar os alimentos até às 8h30 da manhã, horário de início da feira e do primeiro 

intervalo estudantil.  

Até as 11h da manhã o evento ocorre, com maior presença dos/as buscadores/as de 8h30 

às 9h30, já no início da feira. No momento de execução, a equipe da Rede Xique-Xique e os 

bolsistas do projeto comercializam as produções, que chega a ter retorno de R$1000,00. O 

dinheiro arrecadado tem como destino a mão de seus/suas produtores/as, servindo de sustento 

para suas famílias.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

O Projeto GerAção Solidária surgiu como uma ideia de trazer para o âmbito acadêmico 

(o campus Mossoró do IFRN) a experiência de desenvolver a Economia Solidária, saindo dos 

moldes do atual sistema econômico. Ainda na atualidade, é mantido um pensamento relativo 

ao capitalismo como único meio de relação econômica possível, quebrar esse estereótipo dentro 

de uma instituição de ensino é essencial para o desenvolvimento de um pensamento crítico até 

mesmo na academia.  

Juntamente com o projeto há o surgimento da feira que ocorre semanalmente no IFRN 

desde 2016 com o apoio da Rede Xique-Xique de comercialização solidária. Até o momento, é 

perceptível o impacto que causa nas pessoas. Os/as servidores/as da instituição encontram, nas 

quartas-feiras, uma forma prática de levar para casa seu alimento semanal mais saudável e mais 

barato. Os/as bolsistas também se tornam buscadores/as e praticam sua inteligência interpessoal 
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no ato da comercialização. Enquanto isso, os/as produtores/as ampliam possibilidades de 

comercialização de sua produção, aumentando a probabilidade de manter uma vida digna.   

Além disso, a função mais clara da feira como um projeto é a de aparato social. 

Docentes, servidores/as terceirizados/as e técnicos/as entram em contato com discentes fora da 

sala de aula e têm a oportunidade de conhecer a realidade de produtores/as rurais de sua região. 

Por vezes, os/as buscadores/as passam longos minutos conversando com as pessoas que 

produzem e que estão comercializando seu alimento, passando a entender o dia-a-dia de pessoas 

com as quais dificilmente teriam contato.  

Assim, a Economia Solidária, que traz como bases a Autogestão, a Solidariedade e a 

Cooperação (SINGER, 2002) e é posta em prática no Instituto Federal traz consigo boas 

experiências ao seu público, levando conhecimento e proporcionando, ainda, um espaço de 

consumo solidário e sustentável.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A promoção de projetos voltados ao bem-estar da população em geral é essencial para 

a dignidade desta. O alimento, que serve como fonte principal de energia para o ser humano e 

deve fazer parte do dia-a-dia de toda a população precisa ser uma das preocupações deste tipo 

de trabalho, tendo em vista que consciência sobre o que cada um consome é importante para 

uma sociedade saudável.  

Além disso, a discussão sobre a boa alimentação não é a única. A relação entre pessoas 

de diferentes classes sociais proporcionada na Feira de Economia Solidária traz como ponto de 

discussão a dignidade da classe trabalhadora do Rio Grande do Norte, levando conhecimento 

para esta e para aqueles que pouco entendem sobre a vida dos produtores rurais.  
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HORTA ESCOLAR: UMA PRÁTICA EDUCATIVA NA ESCOLA MUNICIPAL 

ELZA BEZERRIL RIBEIRO EM CANGUARETAMA/RN 

 

RESUMO 

A alimentação saudável é uma escolha pessoal que deve ser orientada, desde criança em 

casa, pela família, no meio social e na escola. O projeto Horta na Escola é uma iniciativa 

importante que incentiva o aluno, principalmente os que moram no meio rural, a 

desenvolver práticas já conhecidas por ele através do seu meio social. Salientando que, 

atualmente, o Brasil é um dos maiores produtores do mundo ocupando uma posição 

notável no ranking mundial na produção agroindustrial. No entanto, toda essa valorização 

só diz respeito à produção em larga escala realizada por grandes produtores que utilizam 

produtos nocivos ao meio ambiente e aos consumidores, nesse caso, nós seres humanos, 

para obter produtos cultivados rapidamente para crescimento do seu capital. Assim, o 

presente artigo apresenta uma proposta de horta escolar a ser trabalhadas com alunos do 

9º ano de uma escola rural localizada na cidade de Canguaretama/RN. 

PALAVRAS-CHAVE: horta escolar. prática educativa. agricultura familiar. agroecologia. 

ABSTRACT 

Healthy eating is a personal choice that should be guided, from the child at home, to the 

family, to the social environment and at school. The Horta na Escola project is an 

important initiative that encourages students, especially those living in rural areas, to 

develop practices already known to them through their social environment. Emphasizing 

that, currently, Brazil is one of the largest producers in the world occupying a remarkable 

position in the world ranking in agroindustrial production. However, all this valuation 

only concerns large-scale production by large producers who use products harmful to the 

environment and consumers, in this case we humans, to get products quickly grown for 

capital growth. Thus, the present article presents a proposal of school garden to be worked 

with students of the 9th year of a rural school located in the city of Canguaretama / RN. 

KEYWORDS: school vegetable Garden. educational practice. family farming. 

Agroecology. 

1 INTRODUÇÃO  

A horta escolar tem como um dos principais objetivos integrar diversos recursos de 

aprendizagem, além de ser integrada ao dia a dia dos alunos na escola promovendo 

conscientização e sensibilidade para que os conhecimentos adquiridos ultrapassem o ambiente 

escolar. Santos (2014), acrescenta que a horta na escola visa incentivar e valorizar técnicas 
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orgânicas estabelecendo relações entre o valor nutritivo dos alimentos e as técnicas de cultivo 

agroecológico.  

Promovendo interação entre aluno e meio ambiente, a horta escola é um espaço 

excelente para que o aluno consiga se sentir útil auxiliando o próximo produzindo o produto de 

consumo de maneira saudável. Como complementa Coelho e Bógus (2016, p.761) “no cenário 

social contemporâneo, o resgate do vínculo do alimento com a natureza é central para o 

desenvolvimento de ações educativas na área de alimentação e nutrição”.  

Assim, o educando se encontra em um estado de bem estar com a prática educativa 

desenvolvida porque o “liberta” do cenário de sala de aula e o leva para um pouco da sua 

realidade, visto que, o alvo da presente pesquisa são alunos do campo, que vivem do e/ou no 

campo.  

Diante dessas informações, surge o interesse em provocar essa discursão em sala de aula 

com os alunos do 9º ano da Escola Municipal Elza Bezerril Ribeiro, com o intuito de 

conscientização a respeito dessas práticas e apresentação das diversas práticas de cultivos 

orgânicos realizados por pequenos agricultores aproveitando para despertar o desejo por uma 

alimentação mais saudável e cuidado com o meio ambiente. O Projeto Horta Escolar da Escola 

Municipal Elza Bezerril Ribeiro será possível através do Programa Institucional de Bolsas de 

Iniciação à Docência (PIBID) atuante através de bolsistas da Licenciatura em Educação do 

Campo (LEDOC) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN) Campus Canguaretama. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nos últimos anos a preocupação das pessoas em relação à alimentação tem 

aumentado e com isso a Educação Ambiental, segundo Carvalho (2004), surge com essa 

preocupação da sociedade o futuro e com a qualidade de vida das futuras gerações. O 

autor complementa a importância de exercitar a Educação Ambiental envolvendo a 

comunidade em seu contexto diário.  

Bianco e Rosa (2002) acrescentam que a implementação de hortas nas escolas 

se justifica pela possibilidade de mudanças comportamentais no convívio social e na 

alimentação do educando, fazendo com que ele leve isso para além do espaço escolar, 
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gerando inclusão social de crianças e jovens gerando aprendizagem sustentável e de 

hábitos alimentares saudáveis. Assim, tais atividades auxiliam no desenvolvimento da 

consciência de que é necessário adotar um estilo de vida menos agressivo sobre meio 

ambiente bem como integrar os alunos com a problemática ambiental vivenciada a partir 

do universo da horta escolar. 

Nesse contexto, é possível produzir, por meio da horta escolar, uma relação com 

o meio ambiente que faça sentindo para o educando na questão de produção, de contato 

direto, de produzir o que irá ser consumido, promovendo conscientização para a 

alimentação mais saudável e para a importância de tratar o meio ambiente de maneira 

cuidadosa para que o retorno seja uma boa colheita. (LIBÂNEO, 2007)  

Além do mais, o uso da área de manuseio da horta escola propicia um ambiente 

didático para que o professor possa “fugir” da educação tradicional baseada em aulas 

entre “quatro paredes”, demonstrando que o ambiente de aprendizado pode ser qualquer 

lugar que proporcione comodidade para que haja obtenção de conhecimento. Por isso, 

Fernandes (2005, p. 30) afirma que “dentro da horta, ao ar livre, o saber pode ser 

construído junto com eles, num compartilhar de experiências cotidianas de seus quintais, 

estimulando o pensamento unido à prática”. 

3 METODOLOGIA  

O projeto será desenvolvido por meio de etapas respeitando o desenrolar de cada 

uma podendo ser mais rápido ou mais lento dependendo da interação e interesse dos 

alunos em relação à participação nas atividades. 

A princípio será trabalhado em sala de aula conceitos relacionados à Educação do 

Campo, agricultura familiar, sustentabilidade, produtos orgânicos, movimentos sociais e 

a importância de consumir os alimentos sem a utilização de agrotóxicos. Em seguida, os 

alunos conhecerão o local onde serão cultivados os alimentos. O próximo passo será a 

limpeza do local. Em seguida haverá uma oficina para confecção das plaquinhas 

informativas para serem colocadas nos locais plantados identificando o que foi plantado 

no local e a confecção de suportes com garrafas pet que irão servir para a horta suspensa.  

1839 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Assim que tudo isso esteja confeccionado será realizado o plantio e definido um 

cronograma para que os alunos e a equipe envolvida realizem a manutenção da horta. Por 

fim, quando chegar o tempo, será feita a colheita dos alimentos cultivados e o consumo 

dos mesmos. Esse momento é importante, principalmente, pelos envolvidos porque tem-

se a sensação de dever cumprido. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Pretende-se, com o projeto Horta Escolar, que seja um modelo replicável de ação 

intersetorial e participativa na promoção do acesso a alimentos de qualidade por meio de 

práticas sustentáveis dentro do espaço escolar. Que a horta represente um espaço de ações 

práticas observadas em sala de aula através das disciplinas envolvidas dando ênfase às 

práticas agroecológicas desenvolvidas pelos agricultores familiares que podem ser até os 

próprios alunos, seus pais, avós, conhecidos. 

Vale salientar que o projeto pode desencadear que o próprio aluno e/ou os 

envolvidos possam cultivar sua própria horta em casa melhorando o consumo alimentar 

próprio e de sua família em casa, podendo incentivar os vizinhos e parentes distantes. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Diante do que foi exposto, fica claro destacar que o projeto é uma iniciativa que 

irá ser desenvolvido a partir do segundo semestre do corrente ano respeitando o calendário 

escolar da referida escola, do IFRN e observando a participação dos envolvidos. No 

entanto, nota-se um empenho por parte dos envolvidos, principalmente, por parte dos 

alunos que demonstraram muito interesse em participar do projeto.  

Assim, para introduzir uma alimentação mais saudável na escola, não basta 

somente criar uma horta. É necessário saber lidar com desafios do cotidiano escolar, 

valorizar a cultura local e apresentar para a comunidade a cultura da cooperação e do 

compartilhamento de ideias, projetos e recursos. É preciso ter disposição e equipe para 

vivenciar a escola, observar o clima escolar, construir pontes, entender a lógica e a 

sistemática da instituição versus escola, saber escutar a comunidade escolar e auxiliar no 

planejamento das suas ações.  
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INFORMÁTICA BÁSICA E INTRODUÇÃO A LINGUAGEM DE 

PROGRAMAÇÃO NAS ESCOLAS ESTADUAIS E MUNICIPAIS, 

BUSCANDO A INCLUSÃO DIGITAL DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Emily Gabrielly Dantas Morais; Jeremias Alves de Araújo e Silva; Maria Eduarda Salustio de  

Azevedo e Milleny Oliveira Santana 

IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas – Educação. 

RESUMO 

Este artigo descreve uma experiência de inclusão digital desenvolvida através de cursos 

de informática básica e introdução a linguagem de programação, oferecidos para trinta 

adolescentes de três escolas públicas, incluindo uma escola da zona rural que não possui quase 

nenhum vínculo com computadores. O curso abrange os adolescentes do oitavo e nono ano do 

ensino fundamental. Com o objetivo de apresentar o universo da informática para esses jovens. 

PALAVRAS-CHAVE: Curso. Educação. Informática. 

ABSTRACT 

 This article describes a digital inclusion experience developed through basic computer 

courses and introduction to programming language, offered to thirty teenagers from three public 

schools, including a rural school that has almost no computer connection. The course covers 

teenagers in the eighth and ninth grade of elementary school. In order to introduce the world of 

computing to these young people. 

KEYWORDS: Course. Education. Informatics. 

1 INTRODUÇÃO 

O projeto foi conduzido por três alunas do quarto ano do ensino técnico de informática, 

que ao ingressarem na escola técnica sentiram dificuldades relacionadas a informática básica, 

principalmente com as matérias que envolviam programação. Isto gerou dificuldades de 
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aprendizagem nestas áreas, o que também verificamos na realidade de outros alunos que 

também apresentavam o mesmo déficit transmitindo a dificuldade pessoal para o profissional 

que está ministrando a matéria, pois pretende que seu aluno tenha um maior desempenho. 

Infelizmente a falta de conhecimento ou a lacuna deixada por questões anteriores faz com que 

o estudante não consiga o melhor resultado em determinado assunto. 

O IFRN (Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte) tem como 

objetivo formar cidadãos bem capacitados para o mercado de trabalho, com isso é fundamental 

ter um bom ensino e um acompanhamento da evolução do estudante para que a probabilidade 

de erro reduza no decorrer de cada processo apresentado, tendo em conta que é necessário ter 

os assuntos básicos, como guia para qualquer formação. E com a informática esse conceito não 

é aplicado diferente, cada parte básica utilizada na área é fundamental, no qual estendesse desde 

ligar/desligar ao programar um software de um computador.  

Diante do exposto, considerando a importância que a informática tem na atualidade, foi 

disponibilizado um curso presencial para alunos de escolas estaduais e municipais, que estão 

no oitavo e nono ano do ensino fundamental, com objetivo de suprir a falta e dúvidas sobre 

informática básica apresentando aspectos sócios-educacionais, abrangendo introdução de 

linguagens de programação, utilizando de meios variados para repassar todo o conhecimento. 

Foi utilizado a linguagem portugol para um melhor entendimento dos participantes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A inclusão digital é considerada uma certa democratização entre as tecnologias que 

existem atualmente. Esse assunto é repercutido diante das dificuldades encontradas para 

implantação do mundo digital em alguns lugares. Conseguir incluir digitalmente uma pessoa, 

não é alfabetizá-la em informática, e sim fazer com que seja adquirido conhecimentos gerais 

que seja essencial para melhorar seu posicionamento tanto profissional quanto social.  

Na opinião de Wilhelm (2002), o termo exclusão digital possui características que se 

alteram, tendo sido apropriado por grupos sociais com as mais diversas agendas; em 

suma, é uma expressão proteiforme em termos de sua definição e sentido. (apud 

SANTOS, 2003, p. 2)  

A inclusão digital vai além de órgãos governamentais, instituições públicas ou privadas, 

mas se torna obrigatório para os discentes e docentes de cada instituição junto com o acesso de 
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informação presentes nas escolas e no cotidiano de cada um, já que não será possível fugas de 

avanços tecnológicos. Entretanto, faz-se necessário que nos últimos anos aumente a presença 

das tecnologias no ensino escolar, evoluindo assim muitas vezes o entendimento do aluno e a 

abrangência de meios para estudar, percebendo que as últimas gerações já são socializadas com 

as tecnologias. 

3 METODOLOGIA 

Este trabalho foi realizado em três escolas públicas da rede municipal e estadual, do 

município de Parelhas. Sendo uma delas localizada na região de zona rural, enquanto as outras 

duas estão localizadas na região urbana da cidade. A que apresentou maior dificuldade para a 

aplicação do projeto, foi a da zona rural, em que não apresentava um laboratório com 

computadores suficientes e funcionais para todos os alunos.   

A princípio o objetivo do curso, além de repassar os conceitos básicos da informática e 

influenciá-los, visa inseri-los em um projeto de Direitos Humanos, ofertando o curso em escolas 

que não possui este tipo de conhecimento tecnológico e informacional. Diante disso, as aulas 

foram realizadas no laboratório do IFRN e no laboratório da escola do Joazeiro, pretendendo 

assim incluir todos de forma igualitária.  

 O curso foi realizado com trinta adolescentes, todos com o mesmo nível de 

aprendizado, alunos de oitavo e nono ano do ensino fundamental. As aulas foram planejadas 

por meio de um cronograma de uma plataforma online, chamada Prime Cursos e adaptado com 

outras aulas. O assunto das aulas foi direcionado para a parte introdutória do campo da 

informática, contando com aulas presenciais, onde os alunos recebiam conteúdo teórico e 

prático. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com este projeto pretendemos cumprir o objetivo de ministrar 16 aulas, as quais 

abrangem os conteúdos da área de informática básica, para adolescentes do ensino fundamental, 

com intuito de chamar sua atenção e despertar o interesse pela informática.    
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Algumas pesquisas foram essenciais para que o projeto pudesse ter um resultado 

satisfatório, além da oportunidade de inserir e fazer parceria com o trabalho de alguns docentes 

do Campus Parelhas, que é voltado para os Direitos Humanos, com a finalidade de garantir a 

inclusão digital nas escolas.   

O planejamento das aulas foi organizado de forma igualitária para um total de trinta 

alunos, sendo divididos em dezesseis no povoado do município e quatorze da cidade. Com a 

duração de dois meses, contando com aulas de uma a duas vezes na semana.   

Diante do exposto, as aulas necessitavam de laboratórios capacitados, com 

computadores de desempenho funcional. Para os alunos da zona urbana, as aulas aconteceram 

no próprio instituto, porém os alunos do povoado não tinham como se deslocar até o campus, 

então o curso foi realizado na própria escola do Joazeiro. Entretanto, a escola apresentava um 

laboratório inapto, o qual não disponibiliza de máquinas suficientes, pois os computadores eram 

dependentes de um só nobreak, além disso não tinham memória interna que resistissem outros 

sistemas operacionais, a não ser o Linux educacional.   

Para a solução deste problema foi feito todo procedimento de Organização e 

Manutenção dos computadores, o qual foi realizado por outro projeto do Campus Parelhas. 

Quando o curso de fato iniciou, o laboratório da escola contava com 6 (seis) computadores, dois 

deles com o sistema operacional Windows e 4 (quatro) com o sistema Linux Educacional, além 

de 4 (quatro) notebooks da escola, o que permitiu a realização das aulas e a passagem do 

conteúdo.  

Com a conclusão do curso e a entrega de certificado nas três escolas, foi perceptível que 

o interesse dos alunos aumentou para a área da informática, pois a maioria se inscreveu no 

exame de seleção do IFRN, para o curso de informática. 
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 Figura-1 Turma da cidade, dia de  Figura-2 Turma do povoado do  

conclusão e recibo de certificado de conclusão  Joazeiro, dia de apresentação de conteúdo  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o desenvolvimento desse projeto foi perceptível que muitas escolas necessitam de 

uma automação em seus diversos âmbitos educacionais, principalmente em relação ao campo 

tecnológico informacional, pois muitas instituições de ensino não dispõem de laboratórios 

capacitados para a disseminação e aprofundamento da informática.  

 Diante disso, um dos principais problemas enfrentados foi a falta de computadores para 

as aulas do curso do município. De todo modo, o trabalho pode ser concluído graças a adaptação 

do laboratório e o suporte fornecido pela diretoria da escola, que se empenhou para que os 

alunos pudessem usufruir de um conhecimento adicional.  

Após a conclusão deste projeto, foi possível adquirir uma nova perspectiva sobre o curso 

de informática, entendendo o quanto ele é abrangente e necessário no nosso cotidiano. Além 

disso, a criação de novos projetos de inclusão digital nas escolas pode ser considerado um fator 

importante para o processo de ensino e aprendizagem.  
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O AUMENTO DE CASOS DE AIDS NO RIO GRANDE DO NORTE: UMA 
POSSIBILIDADE DE CONSCIENTIZAÇÃO ATRAVÉS DOS NÚMEROS 

 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 
RESUMO 

 
Esse trabalho se trata de um projeto de 

pesquisa que consiste no desenvolvimento de 
temas transversais no Dia da Matemática, evento 
realizado pelo IFRN/Campus Santa Cruz. O 
objetivo do trabalho aqui apresentado é 
conscientizar os jovens sobre o crescimento da 
AIDS através das relações estabelecidas entre a 
matemática e o tema transversal saúde. Para isto 
será realizada uma gincana onde serão feitas 
perguntas que contemplam esse problema de 
cunho mundial, sendo que no evento serão 
abordados apenas os dados correspondentes ao 
estado do Rio Grande do Norte no que concerne 
ao aumento da incidência dessa doença. Como 

metodologia desse trabalho, inicialmente foi uma 
pesquisa bibliográfica para escolha de tema, 
fundamentos teórico-metodológicos e formas de 
aplicação. Foram feitas pesquisas estatísticas 
para construção das questões matemáticas que 
integrariam a gincana. O artigo base para 
elaboração das questões sobre o tema é “RN 
registra crescimento da AIDS”, divulgado pela 
Tribuna do Norte no ano de 2015. Espera-se que 
a aplicação futura desse trabalho proporcione aos 
participantes da gincana um momento de 
aprendizado que envolva matemática e saúde de 
maneira lúdica, um maior envolvimento com 
essa disciplina assim como com problemas que 
permeiam a sociedade. 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This work is a research project that 
consists of the development of cross-sectional 
themes on Mathematics Day, event held by IFRN 
/ Campus Santa Cruz. The objective of the work 
presented here is to raise awareness among 
young people about the growth of AIDS through 
the relationships established between 
mathematics and the cross-cutting health theme. 
For this will be held a scavenger hunt where 
questions will be asked that address this problem 
of a worldwide nature, and in the event will be 
addressed only the data corresponding to the state 
of Rio Grande do Norte regarding the increased 
incidence of this disease. As a methodology of 

this work, initially it was a bibliographical 
research for choice of theme, theoretical-
methodological foundations and forms of 
application. Statistical research was done to 
construct the mathematical questions that would 
integrate the scavenger hunt. The base article for 
the elaboration of the questions on the theme is 
“RN records the growth of AIDS”, released by 
the Northern Tribune in 2015. Future application 
of this work is expected to provide participants 
with a learning moment that involves 
mathematics and health in a playful manner, 
greater involvement with this discipline as well 
as with problems that permeate society.

PALAVRAS-CHAVE:  Matemática e saúde, Temas Transversais, Educação Básica.  

KEYWORDS:  Mathematics and Health, Cross-Cutting Themes, Basic Education. 

1847 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

A escola, tendo em vista seu papel social na formação global dos alunos, deve 
abordar esse tema em sala de aula relacionando-o com as disciplinas ofertadas pelas 
mesmas, através da interdisciplinaridade. Tendo em vista que os ambientes de ensino 
trabalham esses assuntos de forma insuficiente e independentemente as disciplinas, 
propõe-se esse trabalho. Enfatiza-se que os temas transversais podem trazer várias 
contribuições para o processo de ensino-aprendizagem, pois além de sensibilizar e 
conscientizar alunos sobre problemas enfrentados pela sociedade em geral, os estudantes 
aprendem os conteúdos disciplinares. 

 
Se a escola pretende estar em consonância com as demandas atuais da 
sociedade, é necessário que trate de questões que interferem na vida dos 
alunos e com as quais se vêem confrontados no seu dia-a-dia. As temáticas 
sociais, por essa importância inegável que têm na formação dos alunos, já há 
muito têm sido discutidas e freqüentemente incorporadas aos currículos das 
áreas ligadas às Ciências Naturais e Sociais, chegando até mesmo, em 
algumas propostas, a constituir novas áreas. Mais recentemente, algumas 
propostas sugerem o tratamento transversal de temáticas sociais na escola, 
como forma de contemplá-las na sua complexidade, sem restringi-las à 
abordagem de uma única área. (Brasil, 1997, p. 65) 

 
A Matemática é uma disciplina que permite abordagens para os mais diferentes 

campos de estudo devido à sua abrangência. O objetivo deste trabalho é conscientizar os 
jovens sobre o crescimento da AIDS no Rio Grande do Norte, além de maneiras para 
prevenção dessa doença. Para isso, serão feitas diversas relações entre matemática e saúde 
em uma gincana. Essa atividade será realizada no Dia da Matemática, evento que acontece 
no IFRN campus Santa Cruz, no dia 06 de maio (data de nascimento do matemático Julio 
César de Mello e Souza ou Malba Tahan).  É importante ressaltar que esse trabalho surgiu 
a partir de estudos sobre temas transversais na disciplina de Metodologia do Ensino de 
Matemática II, Curso de Licenciatura em Matemática no IFRN campus Santa Cruz. 

O Dia da Matemática é realizado no IFRN campus Santa Cruz desde o ano de 
2016, e consiste numa série de atividades programadas pelos licenciandos em 
Matemática, com vistas a trazer diversos aspectos dessa ciência para os participantes. 
Para isso, as atividades envolvem curtas-metragens sobre temas diversos de Matemática, 
jogos matemáticos, salas temáticas de apresentações lúdicas, teatros, desafios e 
curiosidades dessa disciplina, entre outros. O público-alvo desse evento é diverso, sendo 
composto principalmente por alunos da Educação Básica das escolas públicas da cidade 
de Santa Cruz, inclusive alunos da Educação Profissional do próprio campus.  

A AIDS é uma doença que “apesar de não ter cura, mas um amplo tratamento que 
controla a multiplicação do vírus no organismo e o reduz a índices quase indetectáveis, a 
doença, segundo especialistas, não assusta mais” (ARAÚJO, 2015, p. 1). Tendo isso em 
vista, além do crescimento dessa doença, principalmente entre jovens, foi pensada essa 
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atividade. Sendo assim, pretende-se com a aplicação futura desse trabalho proporcionar 
aos participantes da gincana um momento de aprendizado que envolva matemática e 
saúde de maneira lúdica e atrativa, de maneira a proporcionar para esses um maior 
envolvimento e interesse com essa disciplina assim como com problemas que permeiam 
a sociedade. Além disso, a gincana pode ser vista como momento de aplicação de 
conhecimentos dos estudantes.  
 

2 METODOLOGIA 
Para realização deste trabalho, inicialmente foi feita uma pesquisa bibliográfica 

para escolha do tema transversal saúde, assim como do assunto específico (AIDS no Rio 
Grande do Norte). Essa pesquisa foi realizada em livros, revistas e na Internet (em sites 
de jornais). Em seguida, foram definidos os fundamentos teórico-metodológicos e formas 
de aplicação da atividade, com base em artigos, monografias, dissertações e teses. A 
gincana foi a dinâmica pensada, visto o entusiasmo dos alunos ao participarem de uma 
competição, já que essa é tida como uma atividade lúdica pelos estudantes. O escopo da 
gincana é explicado detalhadamente em resultados esperados e discussões. 

Depois de escolhido o tema transversal saúde e o assunto AIDS, assim como o 
formato da atividade aqui proposta, foram feitas pesquisas estatísticas para construção 
das questões matemáticas que integrariam a gincana. O artigo base para elaboração das 
questões sobre o tema é “RN registra crescimento da AIDS”, divulgado pela Tribuna do 
Norte no ano de 2015. Ele foi escolhido por trazer diversos dados matemáticos 
relacionados ao tema, notadamente no Rio Grande do Norte, estado em que vivem os 
participantes do Dia da Matemática, e consequentemente, da gincana. Além disso, a 
variedade de dados permite a elaboração de diferentes questões sobre o tema. 

Por fim, foram produzidas as questões que farão parte da gincana, envolvendo o 
tema transversal saúde e a disciplina de matemática. Como já posto, essa atividade será 
aplicada no Dia da Matemática, realizado em 06 de maio, evento esse realizado pelo IFRN 
campus Santa Cruz, onde participam estudantes da Educação Básica de escolas da própria 
cidade e de cidades vizinhas. Materiais que poderão ajudar no desenvolvimento dessa 
atividade, tais como papeis impressos, ampulheta para medição do tempo de resposta das 
questões, brindes para grupos vencedores serão produzidos durante a organização do 
evento. 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A gincana a ser desenvolvida foi pensada para ocorrer em uma sala temática, tendo 
duração aproximada de 45 minutos, visto que existem várias outras salas (também com 
atividades) abertas para visitação no Dia da Matemática. Além disso, cerca de 800 
estudantes são esperados para comparecimento nesse evento, e como cada sala possui 
capacidade para no máximo 50 pessoas, espera-se poder realizar diversas sessões da 
mesma gincana.   

A gincana será desenvolvida da seguinte forma: serão formados grupos de 
estudantes (a depender do número de visitantes de cada sessão), sendo que cada grupo 
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terá um líder, responsável por fornecer a resposta decidida por todo o grupo para cada 
atividade proposta na gincana. Conforme já exposto anteriormente, foram elaboradas 
questões que envolveram vários conteúdos matemáticos vistos durante a Educação 
Básica, tendo em vista o público-alvo do Dia da Matemática. Essas perguntas foram 
divididas em dois níveis, a saber: 10 questões nível um e 10 questões nível dois, 
totalizando 20 perguntas. Elas foram classificadas dessa forma de acordo com os 
conteúdos matemáticos que envolvem: assuntos estudados ao longo do 6º ao 9º ano foram 
intituladas “nível um” e assuntos estudados ao longo do Ensino Médio foram intituladas 
“nível dois”. A seguir um exemplo de questão “nível 1”, envolvendo porcentagem: 

Pesquisas da Secretária Municipal de Saúde de Natal/RN indicam que dos 1116 
casos de AIDS notificados entre 2007 e 2014, 74% dos infectados pela doença são 
homens. Considerando esses dados, quantos homens adquiriram a doença entre esses 
anos? 

Essas questões, que envolvem conjuntamente à matemática, o assunto saúde, 
especificamente a AIDS, serão colocadas aleatoriamente em uma caixa para serem 
retiradas pelos grupos através de sorteio. É importante ressaltar que será determinado o 
tempo de 3 minutos para resolução da questão sorteada pelo grupo, e em seguida 
apresentar seus resultados. As perguntas são todas dissertativas, e a dinâmica da gincana 
se dará da seguinte forma: cada grupo sorteará uma questão, terá o tempo para resolução 
dessa e deverá apresentar sua maneira de resolução e sua resposta. Os monitores 
responsáveis pela sala (em geral três), darão sua pontuação para a desenvoltura do grupo 
(de 1 a 3 pontos). O grupo que conseguir responder o maior número de questões será o 
vencedor. Cabe destacar que a cada pergunta respondida, os monitores farão seus 
comentários e resolverão questões caso os grupos não consigam responder. Ao final de 
cada sessão da gincana, será feita uma discussão acerca do desempenho desses alunos, a 
opinião deles quanto às perguntas feitas, para assim aprofundarmos nossos estudos sobre 
temas transversais e a matemática. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 A gincana aqui proposta, a ser realizado no Dia da Matemática, no IFRN – 
Campus Santa Cruz, tem como finalidade sensibilizar e conscientizar os participantes da 
mesma sobre a importância da prevenção da AIDS a partir de relações estabelecidas entre 
a matemática e o tema transversal saúde. Espera-se que os estudantes observem a 
importância da matemática para os fenômenos que acontecem na sociedade, testem seus 
conhecimentos matemáticos, compreendam a saúde como responsabilidade pessoal e 
social, além de que sejam multiplicadores das informações aprendidas durante essa 
atividade. 

 Esses alunos terão ainda a oportunidade de explorar a matemática de forma 
lúdica, em uma experiência que geralmente não acontece nas salas de aula. Nesse 
contexto, ao final de cada sessão da gincana, será feita uma discussão acerca do 
desempenho desses alunos, a opinião deles quanto às perguntas feitas, para assim 
aprofundarmos nossos estudos sobre temas transversais e a matemática. Como 
perspectiva de trabalhos futuros, a depender dos resultados dessa pesquisa, pensa-se em 
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relacionar a matemática com outros temas transversais, tais como Trabalho e Consumo, 
Ética e Pluralidade Cultural. 
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TUTORIA DE APRENDIZAGEM E INCLUSÃO: CONTRIBUIÇÕES 

PEDAGÓGICAS PARA A INCLUSÃO DE ALUNO COM 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECÍFICAS 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas (Educação) 

RESUMO 

No contexto de movimentar-se para atender aos desafios do paradigma da inclusão de alunos 

com Necessidades Educativas Específicas (NEE), o Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), campus Natal-Central (CNAT), tem um papel 

fundamental para proporcionar a inclusão dos discentes com NEE tanto na instituição quanto 

em outros espaços escolares através da formação dos seus professores, como também dos 

licenciandos quanto aos saberes pedagógicos a respeito das especificidades dos alunos com 

NEE. Diante disso, umas das ações desenvolvidas, durante o ano de 2018 e o primeiro 

semestre de 2019, foi a de tutoria, que proporcionou o avanço da aprendizagem dos alunos 

com NEE matriculados no IFRN e também agregou conhecimentos teóricos e práticos na 

formação inicial dos licenciandos voltados para uma educação mais inclusiva. Tal foi a 

importância dessas ações que se transformou em projeto de ensino denominado de Tutoria de 

Aprendizagem e Inclusão (TAI).  Com vistas a continuidade das ações de monitoria inclusiva, 

nos propomos a desenvolver o presente projeto de pesquisa, cujo objetivo será  analisar  as 

ações da tutoria de aprendizagem e inclusão realizadas pelos alunos das licenciaturas em 

Matemática, Física e Espanhol no contexto da inclusão de alunos com necessidades 

educativas específicas, tanto no aspecto do ensino quanto da produção de material adaptado, 

pontuando o que os alunos com NEE aprenderam e as dificuldades encontradas pelos tutores. 

Para alcançarmos esse objetivo desenvolveremos uma pesquisa qualitativa e uma pesquisa-

ação, através de três fases: exploratória; a fase do planejamento e a fase da intervenção. 

PALAVRAS-CHAVE: Tutoria. Inclusão. Necessidades educativas específicas. 

 

 

ABSTRACT 

 

In the context of moving to meet the challenges of the inclusion paradigm of students 

with Special Educational Needs (SEN), the Federal Institute of Education, Science and 
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Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), Natal-Central campus (CNAT), It has a 

fundamental role in providing the inclusion of students with SEN in the institution and in 

other school spaces through the training of their teachers as well as undergraduates as to the 

pedagogical knowledge about the specificities of students with SEN. Thus, one of the actions 

developed during the year 2018 and the first semester of 2019 was that of tutoring, which 

provided the advancement of learning for students with SEN enrolled in IFRN and also added 

theoretical and practical knowledge in the initial training of undergraduates. towards a more 

inclusive education. Such was the importance of these actions that became a teaching project 

called Tutoring Learning and Inclusion (TAI). With a view to the continuity of the inclusive 

monitoring actions, we propose to develop the present research project, whose objective will 

be to analyze the actions of the tutoring of learning and inclusion performed by the students of 

the Mathematics, Physics and Spanish degrees in the context of the inclusion of students with 

specific educational needs, both in the teaching aspect and in the production of adapted 

material, punctuating what students with SEN have learned and the difficulties encountered 

by tutors. To achieve this goal we will develop qualitative research and action research 

through three phases: exploratory; the planning phase and the intervention phase. 

 

KEYWORDS: Tutoring. Inclusion. Specific Educational Needs 

 

1 INTRODUÇÃO 

A inclusão dos alunos com NEE vem desencadeando mudanças substanciais nas 

instituições de ensino, entre elas o IFRN-CNAT, que recebeu no ano de 2018 e 2019, 

mais de 50 alunos com NEE matriculados em diversos curso oferecidos pela instituição. 

Para receber esses discentes, várias ações foram realizadas, dentre elas cursos de 

formação para os docentes do IFRN.  

Contudo, ainda existem outras necessidades a serem atendidas como minimizar 

as dificuldades dos alunos com NEE nas áreas de exatas, dentre elas a Matemática, 

Física e línguas (Espanhol e Português).  

Diante disso, a tutoria voltada para a inclusão de alunos com NEE poderá 

contribuir para o aprimoramento da prática docente dos nossos licenciandos, já que 

o objetivo da criação das atividades de tutoria/monitoria é a de possibilitar a esses 

estudantes uma oportunidade de aprimoramento e desenvolvimento de suas habilidades 

e competências.  
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Além disso, poderá minimizar as lacunas decorrentes da formação inicial que 

não possibilita - de forma substancial - a relação teoria e prática no contexto da 

inclusão. Concomitantemente a essa formação inicial dos alunos das licenciaturas, o 

presente projeto irá possibilitar aos alunos com NEE um atendimento mais específico 

com vistas a minimizar as suas dificuldades e ajudá-los no processo de ensino-

aprendizagem em seus cursos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Sob o aspecto da atenção à formação docente a monitoria, cuja denominação atual será 

de tutoria, surge com uma alternativa paralela à formação inicial dos futuros docentes, 

principalmente ao nos direcionarmos para o contexto da inclusão. 

Para Santos e Lins (2007, p.40) essa atividade deve possibilitar o aprofundamento do 

conhecimento teórico-prático do monitor/tutor, "bem como o desenvolvimento de ações que 

permitam uma formação inicial para a docência no ensino superior – planejamento, 

participação em aulas, orientação de colegas estudantes em atividades teórico-práticas e 

discussão".   

A monitoria/tutoria configura-se, ainda, como uma ação que reforça a inclusão já que 

proporciona um acompanhamento mais individualizado no processo de aprendizagem do 

aluno com necessidades educativas específicas (CRUZ et al, 2018). Guedes (1998, p.13) 

ratifica a dupla finalidade já que “[...] não somente melhorar o desempenho de discentes 

através da ajuda de companheiros melhor instruídos em determinada disciplina, mas também 

desenvolver no aluno-monitor interesse pela docência e estreitar seu vínculo com a 

universidade”. 

3 METODOLOGIA 

Para atingirmos o objetivo proposto, iremos desenvolver uma pesquisa de cunho 

qualitativo, bem como uma pesquisa bibliográfica e uma pesquisa-ação. Dentre os 

instrumentos de coleta de dados, fazer uma entrevista com os docentes de Matemática, Física 
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e de línguas, que estão ensinando aos alunos com NEE, bem como com os próprios alunos 

com o intuito de averiguarmos as necessidades e dificuldades e assim planejarmos o plano de 

aprendizagem individualizado.  

Além disso, iremos fazer o diário de campo para poder registrar as ações dos 

monitores durante as aulas individualizadas propostas no plano de ação individualizado com 

vistas a analisar as contribuições das ações dos monitores no processo de inclusão dos alunos 

com NEE.  

O desenvolvimento da pesquisa-ação seguirá as seguintes fazes: a) Fase exploratória: 

entrevista com os professores de Matemática, Física e de línguas com o intuito de conhecer as 

necessidades dos discentes com NEE; b) Fase do planejamento: construção do plano de 

aprendizagem individualizado para o atendimento voltado para os alunos com NEE; c) Fase 

da intervenção: desenvolvimento das aulas através do plano de aprendizagem individualizado 

e registro das atividades por meio do diário de campo.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como trata-se de um projeto em andamento, os resultados que relataremos a seguir são 

parciais, ou seja, são os avanços que já conseguimos com a execução do projeto. Esperamos, 

de forma otimista, alcançar mais e melhores benefícios para os discentes com NEE e 

promovermos ainda mais o desenvolvimento de uma educação mais inclusiva para todos. 

Os resultados alcançados ocorreram dentro do esperado em relação às expectativas 

para o projeto. Os alunos entendiam com poucas dificuldades quando explicávamos os 

assuntos e conseguiram alcançar boa pontuação nos exames bimestrais em razão disso. Boa 

parte deles se dedicavam bastante nas revisões e monitorias que desempenhávamos, pedindo 

para repetir regras, definições e exemplos dos conteúdos lecionados. Além disso, a maioria 

deles foi aprovada nas disciplinas em que estavam cursando, o que demonstra a grande 

importância que as monitorias e o projeto como um todo têm por promover o aprendizado e 

um futuro promissor na vida de todos os discentes com Necessidades Educativas Específicas. 

1855 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Está sendo muito bom e satisfatório desenvolver o projeto de tutoria com alunos com 

NEE, sabendo que estamos contribuindo para a aprendizagem de pessoas que antes não eram 

assistidas e que, agora, podem sonhar mais alto e conquistar os seus objetivos. Além disso, 

com esse projeto impulsionamos os rumos da educação brasileira para que eles se voltem para 

uma educação mais inclusiva e para que tenhamos garantido o acesso de todos, sem exceção, 

ao conhecimento. 

Ademais, pelos resultados que alcançamos até agora, mostra-se notório que a 

continuação e a aplicação do presente projeto em demais instituições de ensino são 

indispensáveis para que obtenhamos um futuro promissor na educação. 
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RaCE: Robótica para Crianças no Espectro Autista 

RESUMO 

Uma em cada 110 crianças nasce com Transtorno do Espectro Autista (TEA), complicação que 

afeta diretamente habilidades de interação/comunicação social e de desenvolvimento cognitivo 

(CONCHINHA e FREITAS, 2015). Embora o transtorno não seja curável, indivíduos nessa 

condição podem desenvolver as habilidades desenvolvidas por meio de estímulo ao uso delas, 

principalmente caso tais estimulações ocorram ainda na fase da infância. Tendo isso em vista, 

este texto descreve um projeto de pesquisa desenvolvido no IFRN Campus Santa Cruz cujo 

objetivo principal é explorar a Robótica Educacional (RE) como ferramenta incentivadora do 

desenvolvimento cognitivo de crianças diagnosticadas com TEA na região do Trairí – RN. 

Espera-se neste projeto, averiguar os potenciais da ferramenta verificando se ela pode promover 

a estimulação-cognitiva necessária para o público citado. 

PALAVRAS-CHAVE: Transtorno do Espectro Autista. Autismo. Robótica Educacional.  

ABSTRACT 

One in 110 children is born with Autistic Spectrum Disorder (ASD), a complication that affects 

directly the interaction social/communication and cognitive development skills (CONCHINHA 

and FREITAS, 2015). Although the disorder is not curable, individuals in this condition may 

develop the affected skills by stimulating their use, especially if such stimulation occurs in early 

childhood. In view of this, this text describes a research project developed at IFRN Campus 

Santa Cruz whose main objective is to explore Educational Robotics (RE) as an encouraging 

tool for cognitive development of children diagnosed with ASD in the Trairí - RN region. It is 

hoped in this project to investigate the potentials of the tool by verifying if it can promote the 

cognitive stimulation necessary for the mentioned public. 

KEYWORDS: Autistic Spectrum Disorder (ASD). Autism. Educational Robotics. 
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INTRODUÇÃO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é caracterizado por causar déficits nas 

habilidades de comunicação/interação social e no desenvolvimento cognitivo de indivíduos 

nessa condição (DSM-V, 2013). Apesar de não ser curável – afinal não é uma doença, mas sim 

um transtorno –, o TEA pode ser tratado para que seus efeitos sejam amenizados (SILVA et al., 

2009). 

Uma das principais técnicas de tratamento é o estímulo ao uso assistido das habilidades 

comprometidas pelo transtorno. Esse processo deve ocorrer principalmente durante a infância 

dos indivíduos diagnosticados com TEA (SILVA et al., 2009). Assim, faz-se necessário 

desenvolver maneiras de oferecer os estímulos necessários de forma atrativa e inteligível a 

crianças nessa condição. 

Sob essa perspectiva, investigou-se formas de oferecer tais estímulos que estivessem 

ligadas à área da informática e viu-se na Robótica Educacional (RE) uma possível ferramenta 

para promover a citada estimulação-cognitiva. Após isso, resolveu-se investigar a fundo a 

interação de crianças com TEA com robôs e, assim, foi concebido este projeto de pesquisa, cujo 

objetivo geral é colaborar com o desenvolvimento cognitivo de crianças no espectro autista 

oferecendo oficinas de robótica e investigando a interação robô-criança. Para alcançar o 

objetivo geral, estabeleceu-se uma parceria com uma instituição de apoio a jovens autistas da 

região, o Centro Estadual de Atendimento Educacional Especializado (CEAEE) de Santa Cruz 

– RN. Em seguida, definiu-se as seguintes metas/objetivos específicos: 

• Realizar uma revisão bibliográfica; 

• Idealizar, desenvolver e aplicar as oficinas; 

• Realizar estudos e discussões sobre os resultados do projeto. 

REFERENCIAL TEÓRICO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma perturbação crônica do desenvolvimento 

cognitivo e que possui por principal característica a disfunção e comprometimento de diversas 

habilidades (DSM-V, 2013). Sua complexidade exige que tratamentos sejam feitos 
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precocemente para garantir maior qualidade de vida aos indivíduos diagnosticados com TEA 

(SILVA et al., 2009). 

A Robótica Educacional (RE) enquanto ferramenta promotora de aprendizado e 

interação entre crianças com TEA tem apresentado bons resultados em diversos estudos 

(CONCHINHA e FREITAS, 2015). Dessa forma, acredita-se que é possível associar oficinas 

de robótica aos tratamentos de TEA adequados para oferecer uma forma de colaborar com o 

desenvolvimento cognitivo de crianças portadoras do transtorno (ROBINS et al., 2010). 

Apesar dos dados acadêmicos serem otimistas em relação a interação de crianças autistas 

com robôs, reproduzir experimentos já realizados por outrem é um dos pilares fundamentais do 

conhecimento científico (POPPER, 1963). Assim, esta pesquisa visa colaborar tanto com as 

crianças com TEA como com a comunidade acadêmica. 

METODOLOGIA 

Nesta pesquisa, inicialmente foi realizada uma revisão bibliográfica a fim de encontrar 

projetos semelhantes para alicerçar as oficinas de robótica que este projeto se propõe a 

desenvolver, cumprindo a primeira meta. Em seguida, definiu-se a adoção do seguinte processo 

metodológico para a produção das oficinas: idealização da temática a ser trabalhada, juntamente 

com um levantamento dos materiais necessários; montagem do robô e desenvolvimento da 

programação, assim como confecção de maquetes e produção de manuais; e aplicação da 

oficina com o público almejado – crianças com TEA da região. 

Para desenvolver as oficinas são utilizadas as seguintes ferramentas: Lego NXT4 e Lego 

EV3 para construir os robôs didáticos; e Lego Mindstorms para desenvolver a programação de 

funcionamento dos robôs. Uma vez preparado todo o material da oficina; os robôs e a 

programação são divididos em peças pré-montadas e blocos, para facilitar a dinâmica com as 

crianças. Esse processo é repetido para todas as oficinas, espera-se produzir 10 até o fim do 

projeto, executando, dessa forma, a segunda meta. 

Após desenvolvidas e aplicadas todas as oficinas, será realizado um estudo para avaliar 

o que se verificou durante as dinâmicas, observando os efeitos possivelmente causados pela 

Robótica Educacional – pondo em prática a terceira meta. 
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RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se que sejam aplicadas 10 oficinas de robótica com crianças no espectro autista. 

Como consequência dessa expectativa, espera-se também despertar o interesse pela informática 

e pela robótica nas crianças beneficiadas pela pesquisa. Ademais, pretende-se disponibilizar um 

repositório online com o material de todas as oficinas (manuais, programação, fotos, etc.). 

Juntamente ao repositório, objetiva-se colaborar com a comunidade acadêmica produzindo 

artigos descrevendo esta pesquisa para publicação em revistas científicas, congressos, etc. 

Até o momento, foram aplicadas quatro oficinas no CEAEE de Santa Cruz com a criança 

Íkaro, menino diagnosticado com TEA. Na primeira foi montado um robô em formato de carro, 

que se movimentava conforme blocos de comandos selecionados no ambiente de programação. 

O objetivo nessa aplicação era introduzir a criança a montagem de peças Lego a partir do 

manual de instruções produzido pelos pesquisadores. Apesar de ter sentido dificuldades nos 

encaixes das peças e em conexões de cabos, o menino conseguiu, com auxílio da equipe, montar 

o robô relativamente rápido. 

A segunda oficina foi realizada com um robô em formato de guitarra. Junto ao aparelho, 

Íkaro foi apresentado a uma dinâmica sobre notas musicais com a equipe. Posto que tenha 

progredido em sua habilidade de seguir o manual e montar as peças, a criança continuou com 

algumas dificuldades notadas na última oficina, como a conexão de cabos. Contudo, pôde-se 

notar que nesta oficina Íkaro não demonstrou muito interesse pelo robô 

A terceira oficina utilizou uma dinâmica envolvendo um robô carro em uma pista 

gamificada com missões envolvendo sinais de trânsito. Usando um sensor capaz de identificar 

cores instalado no robô, a criança deveria utilizar cartões verdes, amarelos e vermelhos para 

controlar o carro, fazendo analogia a um semáforo. Nesta aplicação, Íkaro teve mais facilidade 

para montar as peças de Lego do robô, mas continuou confuso com os cabos no momento de 

enviar os blocos de programação para o aparelho. Observou-se que essa oficina era complexa 

para o menino, tanto que ele abandonou todas as missões de lógica para brincar de forma 

descompromissada com o robô. 

A quarta oficina aplicada teve uma temática ecológica em que o menino deveria utilizar 

o robô da oficina anterior para, com os cartões de cor, guiá-lo a biomas específicos, simulando 
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o resgate de animais selvagens para seus respectivos habitats naturais. Essa oficina obteve 

melhores resultados, uma vez que Íkaro se mostrou mais atento a dinâmica proposta e não teve 

dificuldade para guiar o robô. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto as aplicações das oficinas, observou-se que a criança com TEA utilizada para a 

pesquisa apresentou progresso considerável da primeira para a última aplicação. Contudo, 

constatou-se que: na primeira oficina não houve objetividade suficiente para melhor avaliação; 

enquanto a segunda não despertou o interesse da criança; seguido pela terceira, que se mostrou 

complexa; e a quarta, que apresentou melhores resultados por utilizar uma temática de interesse 

da criança (animais). 

De forma geral, as principais conclusões observadas neste projeto dizem respeito as 

oficinas já aplicadas. Observou-se que a criança estudada demonstrou bastante interesse pela 

robótica, apesar de se mostrar desatenta as tarefas propostas para serem realizadas com os robôs. 

Acredita-se que o fator de interesse pelas atividades está diretamente relacionado a proximidade 

da criança com a temática trabalhada, assim, nota-se a necessidade de investigar o contexto em 

que o indivíduo está inserido para descobrir seus interesses e aplica-los às próximas oficinas. 
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RaCE - Levantamentos teóricos e conceituais sobre o autismo 

RESUMO 

Este trabalho descreve uma pesquisa de natureza qualitativa e exploratória cujo objetivo central 

é desenvolver uma metodologia adequada para a aplicação e análise de oficinas de robótica com 

crianças autistas. Para isso, pretende-se obter dados de diferentes modos – desde revisão 

bibliográfica a avaliação de experiências semelhantes e aplicação de questionários - para 

fundamentar a construção dos procedimentos metodológicos propostos. Com este trabalho, 

espera-se contribuir tanto com crianças autistas quanto com pesquisadores, oferecendo uma 

possibilidade de melhorar a qualidade de aplicações de oficinas de robótica com esse público e 

de oferecer uma forma de analisar e avaliar essas experiências. 

PALAVRAS-CHAVE: Autismo. Robótica Educacional. Metodologia. Análise. Avaliação. 

 

ABSTRACT 

This paper describes a qualitative and exploratory research whose main objective is to develop 

a suitable methodology for application and analysis of robotic workshops with autistic children. 

For this, it is intended to obtain data in different ways - from bibliographic review to evaluation 

of similar experiences and application of questionnaires - to support the construction of the 

proposed methodological procedures. With this work, is expected to contribute with autistic 

children and researchers, offering a possibility to improve the quality of applications of robotic 

workshops with this audience and offering a way to analyze and evaluate these experiences. 

KEYWORDS: Autism. Educacional Robotics. Methodology. Analyze. Evaluation. 
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INTRODUÇÃO 

Observando a necessidade de se desenvolver formas de estimular o desenvolvimento 

cognitivo de crianças diagnosticadas com Transtornos do Espectro Autista (TEA), 

pesquisadores do IFRN Campus Santa Cruz viram na Robótica Educacional (RE) uma possível 

ferramenta para promover esse estímulo e ainda trabalhar a questão da inclusão digital de 

indivíduos com TEA. Assim, foi concebido o projeto de pesquisa RaCE: Robótica para 

Crianças no Espectro, com o objetivo de realizar oficinas de robótica com crianças autistas 

em centros pedagógicos especializados da região, como o CEAEE e o ADOTE, para analisar a 

influência dessa ferramenta, verificando em termos qualitativos e quantitativos se há algum 

efeito benéfico para o público em questão. 

Contudo, foram observados problemas de natureza metodológica no decorrer da 

execução do projeto. Dentre eles, o principal era a falta de um método claro para a obtenção e 

análise de dados das aplicações de oficinas, praticamente impossibilitando o estudo proposto. 

Sob essa perspectiva, foi proposto o desenvolvimento da pesquisa descrita neste 

trabalho: um levantamento teórico e conceitual sobre o autismo com o objetivo geral de elaborar 

uma metodologia adequada para a aplicação e estudo de oficinas de robótica em crianças com 

TEA. Assim, dois grupos de pesquisa trabalham em paralelo compartilhando a referida 

temática, estando sob a alçada deste projeto o estudo aprofundado do TEA para o 

desenvolvimento dos processos metodológicos que poderão ser utilizados pelo outro projeto – 

que desenvolve e aplica as oficinas de robótica.  

Dessa forma, para alcançar o objetivo geral proposto, foram traçados os seguintes 

objetivos específicos: 

• Realizar um estudo da literatura bibliográfica referente ao autismo; 

• Analisar e avaliar experiências de robótica com crianças autistas; 

• Elaborar e aplicar questionários com pessoas da área. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma complicação que afeta o 

desenvolvimento cognitivo de seus portadores e que é caracterizado principalmente por causar 

disfunções e comprometimento de habilidades comunicativas e de interação social (FREITAS 

et al., 2016). Segundo a literatura, não há cura para o TEA, embora haja tratamentos que podem 

melhorar a qualidade de vida dos autistas (MICHAUD e CLAVET, 2000). Outrossim, estimular 

o desenvolvimento cognitivo desses indivíduos é uma importante ação a ser tomada 

(FERREIRA e SCHMIDT, 2011). 

Diversos estudos indicam que a interação entre crianças autistas e robôs tem apresentado 

bons resultados (DUQUETTE et al., 2008), assim, acredita-se que a Robótica Educacional (RE) 

pode promover a estimulação-cognitiva necessária para essas crianças (ROBINS et al., 2010). 

Todavia, desenvolver métodos para avaliar de forma sistematizada a interação robô-

criança se mostra tão importante quanto promove-la. Dessa forma, é imprescindível entender 

bem o transtorno autista e o contexto no qual o indivíduo está inserido. Para isso, faz-se 

necessário realizar uma pesquisa de caráter exploratório (GIL, 2002), como a que é descrita 

neste trabalho. 

METODOLOGIA 

No que tange a metodologia, definiu-se que o estudo será realizado com base em três 

procedimentos: a pesquisa bibliográfica; o estudo de caso; e a pesquisa documental. Ao final 

do processo, os dados obtidos nas três modalidades serão utilizados para fundamentar o 

desenvolvimento da metodologia de aplicação e análise de oficinas de robótica com crianças 

autistas, objetivo principal deste projeto. 

A pesquisa bibliográfica ocorrerá durante o processo de revisão da literatura referente 

ao autismo em crianças. Essa etapa embasará os pesquisadores dando-lhes melhor compreensão 

quanto a caracterização de indivíduos com TEA e quanto as principais técnicas de ensino 

utilizadas com os mesmos. O estudo de caso será realizado com as experiências de robótica 

com crianças autistas, em que serão avaliados tanto o comportamento das crianças como as 

técnicas utilizadas e as práticas realizadas. A parte documental da pesquisa se dará pela coleta 
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e análise de documentos tais quais: relatos, vídeos e imagens de experiências de robótica (para 

avaliação com estudo de caso); depoimentos (orais e escritos) de pessoas da área – como 

profissionais de núcleos pedagógicos especializados, pais de crianças com TEA e os próprios 

indivíduos portadores do transtorno -; além de questionários elaborados pelos pesquisadores e 

respondidos pelo público citado. 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se como principal resultado do projeto uma metodologia de aplicação e análise 

de oficinas de robótica adequada para crianças autistas. Também se espera fornecer um 

levantamento teórico sobre o autismo e sobre as técnicas pedagógicas mais efetivas para 

portadores desse transtorno. Esse levantamento ocorrerá na etapa de revisão da literatura e 

oferecerá uma formação atualizada acerca do TEA para a equipe de pesquisadores. 

Espera-se ainda que os resultados obtidos neste projeto contribuam para a melhoria das 

aplicações de oficinas de robótica do projeto desenvolvido no IFRN Campus Santa Cruz – 

incialmente citado - em parceria com os centros pedagógicos especializados da região. 

Finalmente, outro importante resultado esperado deste projeto é a produção de um artigo 

completo para disseminação em revistas, exposições e congressos científicos de nível local, 

regional ou nacional. Com isso, pretende-se contribuir com o enriquecimento da literatura 

acadêmica, além de divulgar uma possibilidade de metodologia que colabore para a melhor 

obtenção de resultados em projetos de robótica com crianças autistas, contribuindo, dessa 

forma, com as crianças e com os pesquisadores. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com este projeto, observou-se a importância de se realizar planejamentos teóricos e 

revisões bibliográficas apuradas para selecionar ou criar procedimentos metodológicos 

adequados e ter embasamento conceitual antes de se iniciar projetos de pesquisa de campo, 

contribuindo, assim, para garantir a obtenção dos resultados esperados. 
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CONTEXTUALIZANDO O ENSINO DE ESTÁTISTICA COM O TEMA 

TRANSVERSAL, VIOLÊNCIA DOMESTICA 

 

CARNEIRO DA SILVA, I.  R. F. 1; NORTE, GOBBI C. R.2 

1,2 IFRN – Campus  Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 

Este trabalho apresenta uma proposta 

parao ensino na disciplina de matemática e tem 

como objetivo relacionar o tema transversal, 

violência doméstica e o conteúdo de estatística. 

Destacando também a importância da aplicação 

de metodologias como a modelagem 

matemática e o uso de tecnologias. Utilizou-se 

para fins metodológicos pesquisas bibliográficas 

e na rede mundial de computadores. A proposta 

se destina a alunos da 3ª série do ensino médio, 

com atividades diversificadas como pesquisas, 

que serão feitas pelos alunos, sobre a violência 

doméstica no Brasil, levantando dados 

einformações como o número de vítimas, a 

frequência de ocorrência desse tipo de violência 

nessas regiões, quantas vezes uma mesma 

vítima é violentada, o número de tentativa de 

homicídio e etc. Além disso, será utilizado 

software e materiais como compasso e régua. 

Portanto, preocupa-se em desenvolver um 

ensino-aprendizagem significativo, onde os 

alunos aprendam a utilizar os conhecimentos 

matemáticos para entender e refletir sobre 

situações do cotidiano.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

This paper presents a teaching 

proposal in the mathematics discipline and 

aims to make the relationship between the 

transversal theme, domestic violence and the 

statistical content. Also highlighting the 

importance of applying methodologies such 

as mathematical modeling and the use of 

technologies. For methodological purposes 

we used  bibliographic searches and the world 

wide web. The proposal is intended for 

students of the third grade of high school, 

with diverse activities such as research, which 

will be done by students, about domestic 

violence in Brazil, raising information such as 

the number of victims, the frequency of 

occurrence in these regions, how often a same 

victim is raped, the number of attempted 

murder and so on. In addition, software and 

materials such as compass and ruler will be 

used. Therefore, it is concerned with 

developing meaningful teaching and learning, 

where students learn to use mathematical 

knowledge to understand and reflect on 

everyday situations. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Contextualizando, Ensino-aprendizagem, Estatística, Tema transversal, Violência 

doméstica. 

KEYWORDS: Contextualizing, Teaching-learning, Statistics, Cross-sectional theme, Domestic 

violence. 
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1 INTRODUÇÃO 

O objetivo deste trabalho é propor relacionar o conteúdo de estatística com o 

tema, violência doméstica. A estratégia de utilizar esse tema transversal com a 

matemática é de preocupar-se com a formação do indivíduo como cidadão, de poder 

contribuir com essa formação de forma significativa. Segundo dados da Secretaria de 

Políticas para as Mulheres da Presidência da República (SPM-PR), a partir de 

informações dos relatos recebidos pelo Ligue 180(serviço telefônico de utilidade 

pública, em âmbito nacional, destinado a atender gratuitamente mulheres em situação de 

violência), foi feito um levantamento que mostram que nos dez primeiros meses de 

2015, o Brasil registrou 63.090 denúncias de violência contra a mulher, ou seja, um 

relato a cada sete minutos no país. Desenvolver e contextualizar o ensino de matemática 

ajuda os alunos a compreenderem e permite que eles estabeleçam reflexão e sejam 

motivados através de um tema transversal que venha favorecer a sua educação integral.  

Segundo Oliveira (2009), os alunos devem participar ativamente da aula, mais ainda os 

conteúdos devem estar vinculados à realidade social, assim facilitando o entendimento e 

a aprendizagem. 

Desde muito tempo, as mulheres sofrem socialmente com a violência, a 

desigualdade e o desrespeito, também cometidos pela família. Nem se quer eram 

consideradas cidadãs, por isso não tinham o direito de votar, nem ser eleita, além disso, 

eram proibidas de participar de qualquer momento de lazer, de expor sua opinião e até 

mesmo de trabalhar. Na infância, as mulheres eram ensinadas a fazer tarefas 

domésticas, a ser uma “boa esposa”, a se dedicar a educação e a cuidar dos filhos 

(OLIVEIRA, 2009). Apesar das leis e direitos legalmente garantidos conquistados pelas 

mulheres durante alguns anos, o machismo ainda perpetua na sociedade em 

circunstâncias de violência física e psicológica e descriminação. 

A causa da maioria desses crimes, da violência ou discriminação, ocorre pelo 

simples motivo da vítima ser mulher e mais ainda em muitas situações os agressores 

culpam a vítima de não cumprir as tarefas de gênero designadas pela cultura. 

 Lei Maria da Penha nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, data que a lei foi 

sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, visando: 

 

Criar mecanismos para coibir a violência doméstica e 

familiar contra a mulher, nos termos do art. 226 da 

Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da 

Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a 

Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados 

de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o 

Código de Processo Penal, o Código Penal e a Lei de Execução 

Penal; e dá outras providências. (LEI MARIA DA PENHA, 

2006). 
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Essa lei, § 8º art. 226 da Constituição Federal tenta prevenir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher, punindo e erradicando toda e qualquer forma de 

violência, além disso, estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em 

situação de violência doméstica e familiar, ou seja, permite que elas participem de 

programas que dão auxilio. 

 Portanto, podemos percebemos o quanto é importante falar sobre o tema 

da violência doméstica, abordar principalmente em sala de aula para poder construir um 

pensamento crítico nos alunos, já que o papel fundamental da escola em conjunto com 

os profissionais é formar cidadãos. 

2 METODOLOGIA 

O presente artigo utiliza para fins metodológicos pesquisas bibliográficas 

para a fundamentação da ideia que está sendo apresentada. A proposta de 

ensino é destinada para alunos da 3ª Série do ensino médio. Para o 

desenvolvimento do projeto, primeiramente seria feita uma discussão com a 

turma acerca do problema da violência doméstica no país, utilizando vídeos e 

notícias, pesquisas na internet, visando abordar os fatores associados ao risco 

de morte de mulheres por violência doméstica.Após, com os dados pesquisados 

pela turma, com ajuda do computador e o software Excel iremos construir 

tabelas com variáveis sobre cada região do Brasil e o número de vítimas, a 

frequência de ocorrência nessas regiões, quantas vezes uma mesma vítima é 

violentada, os principais agressões, o número de tentativas de homicídio e os 

homicídios consumados, além disso, também tabelas das variáveis com 

descrição das principais vítimas, como por exemplo cor da pele, faixa etária, 

filhos, escolaridade e do autor do crime, dessa forma iremos analisar as 

frequências e as medidas de tendência central a moda, média e mediana. 

Posteriormente, os alunos irão construir gráficos utilizando o software, Excel e 

também com compasso, régua e folha quadriculada. 

Ao final, da construção das tabelas, da discussão dos conteúdos e dos 

gráficos, o último momento será a discussão dos resultados e sobre o que ele 

expressa naquele contexto. Por fim, a aplicação de um questionário será de 

extrema importância para saber a opinião dos alunos com relação a participação 

no desenvolvimento do projeto e sobre a problematização apresentada, ou seja, 

da violência doméstica. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se obter um relevante resultado com relação à aprendizagem dos 

alunos de maneira significativa. Onde tal execução possa vir a propiciar um 

desenvolvimento reflexivo no aluno, estabelecer o incitamento para que ele 
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descubra as possibilidades de uma aprendizagem por investigação, 

questionamentos e descobertas, dessa forma validando-se os conhecimentos 

prévios e os que consequentemente serão construídos. Para tanto, almeja-se que 

esta proposta de ensino resulte em um Trabalho de Conclusão de Curso. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A dificuldade em assimilar o conhecimento matemático faz parte de uma 

história de déficit na educação brasileira, especialmente no ensino-

aprendizagem de matemática. Demais estudiosos e pesquisadores como Mello, 

UbiratanD'Ambrósio, Oliveira entre outros, vem discutindo sobre a importância 

da aplicação de diferentes metodologias no ensino de matemática. Mais ainda, 

sobre o ensino desta disciplina ser de forma tão abstrata e decorativa que os 

educandos não conseguem associá-la aos objetos ou situações ao seu redor. Para 

tanto, preocupa-se em desenvolver um ensino-aprendizagem significativo, de 

forma que o educando aprenda a utilizar os conhecimentos matemáticos para 

resolver problemas práticos do cotidiano e para entender e refletir sobre 

situações que envolva a consciência do indivíduo como cidadão.  
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SEQUÊNCIA DIDÁTICA PARA A DISCIPLINA DE CIRCUITOS 

ELÉTRICOS – UNIDADES DE APRENDIZAGEM ATIVA 
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Coelho4 e Matheus de Sousa Matos Medeiros5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Mossoró;  

Ciências humanas: Educação 

RESUMO 

O objetivo desse projeto é produzir uma sequência didática baseada em uma unidade de 

aprendizagem Ativa (UAA) para a disciplina de Circuitos Elétricos do curso de Eletrotécnica. 

UAA trata-se de um conjunto de materiais e instruções que tem o objetivo de tornar o ensino-

aprendizagem entre alunos e professores mais dinâmicos e despertar o interesse, deixando-o 

mais motivador. O trabalho foi realizado com o objetivo de ajudar alunos que se queixam de 

aspectos metodológicos já existentes da referida disciplina. Durante o desenvolvimento desse 

trabalho foi necessário o uso de quatro etapas, sendo estas: i) elaboração da sequência didática; 

ii) aplicação de um pré-teste para diagnóstico e aferição do nível de conhecimento dos discentes 

quanto ao assunto que será trabalhado na sequência didática; iii) adoção da sequência didática 

por todo o período que cobrir o conteúdo selecionado; e iv) avaliação da sequência didática 

com aplicação de pós-teste e questionário motivacional. Além disso, ainda serão 

disponibilizadas vídeo aulas. Consequentemente, se faz presente a utilização de fontes de dados 

tanto quantitativas quanto fontes qualitativas. 

PALAVRAS-CHAVE: Unidade de Aprendizagem Ativa; Métodos ativos; Circuitos elétricos 

ABSTRACT 

The objective of this project is to produce a didactic sequence that is based in an Active 

Learning Unit (Unidade de Aprendizagem Ativa /UAA, in Portuguese) for the subject of 

Electric Circuits of the Electrotechnical course. UAA is a set of materials and instructions that 

aims to make the teaching-learning process between students and teachers more dynamic and 

that arouses more interest and motivation on both sides. It was performed with the intent of 

helping students who complain about existing methodological aspects of this discipline. During 

its development, we will use four stages, that are: i) elaboration of didactic sequence; ii) 

application of a pre-test for diagnosis and assessment of the level of knowledge of the students 

regarding the subject that will be worked on in the didactic sequence; iii) adoption of the 

didactic sequence throughout the period covering the selected content; and iv) evaluation of the 

didactic sequence with pos-test application and motivational questionnaire. In addition, video 
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lessons will still be available. Consequently, the use of both quantitative and qualitative sources 

of data. 

KEYWORDS: Active Learning Unit; Active methods; Electric circuits. 

1 INTRODUÇÃO 

No IFRN, campus Mossoró, encontra-se muitas discussões sobre as formas de avaliação 

e métodos didáticos que envolvem a disciplina de Circuitos elétricos, do curso de Eletrotécnica. 

Os índices de reprovação nessa disciplina são recorrentemente negativos, o que acabou gerando 

insatisfação entre os discentes e preocupação entre os docentes que a ministram. 

Com o fácil acesso a informações, uma prática em sala de aula voltada prioritariamente 

para o ensino de fórmulas e resolução de exercícios de fixação tornou-se uma perda tem tempo, 

pois informações deste tipo são encontradas facilmente em vários ambientes da internet. O 

projeto não objetiva problematizar o sistema educacional. Opcionalmente a isso, o foco é 

discutir sobre novas formas didático-pedagógicas para facilitar o processo de ensino e 

aprendizagem. Por isso, uma nova sequência didática, para os alunos que cursam a disciplina 

de circuitos Elétricos, será testada, com o objetivo de melhor o ensino-aprendizagem dos 

mesmos. Essa sequência, que consiste na realização de pré-testes, elaborações de materiais 

conceituais e pós- testes, terá como base as Unidades de Aprendizagem Ativa, desenvolvida 

por (COELHO; VIEIRA, 2018). 

Com essa sequência didática espera-se incentivar os discentes a buscar o seu próprio 

estudo, o que foi visto como uma dificuldade durante a realização desse trabalho. Já que tirar 

os discentes desse método atual, onde as informações chegam de maneira fácil, e elaborar 

matérias capazes de estimular a busca pela autonomia nos estudos, tem se tornado difícil. Por 

isso, esse projeto objetiva elaborar métodos e materiais variados e inovadores com a expectativa 

de que isso acabe incentivando os discentes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 
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A aprendizagem é um processo que exige autonomia e volição. Os métodos ativos 

surgem como uma proposta de atitudes e procedimentos que devem ser levados à cabo com o 

intuito de que alunos e professores possam ter o máximo controle sobre seus processos de 

ensino-aprendizagem e um melhor aproveitamento dos mesmos. A prática baseada em métodos 

ativos tem em seus objetivos conduzir o aluno no caminho de construção do seu próprio 

conhecimento, tornando-o, por consequência, sujeito autônomo, crítico e reflexivo. São 

formulados a partir da incontestável necessidade da atuação do discente na construção do seu 

conhecimento.  

Com essa proposta, pretende-se guiar o discente para uma atitude mais autônoma 

deixando ao professor a tarefa de orientar os trabalhos, fazer as escolhas e intermediar as 

soluções de problemas, fornecer feedback, promover uma avaliação formativa, diagnóstica e 

somativa. 

São componentes básicos de uma UAA: i) Textos (elaborados para esse fim); ii) Vídeo-

aulas; iii) Experimentos didáticos, simulações de computador, vídeos e animações (gifs); e iv) 

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

3 METODOLOGIA 

Esse projeto é um estudo de caso experimental que, segundo Fonseca (2002), estuda 

uma instituição como sendo uma unidade social, que procura entender o porquê de determinado 

cenário ocorrer, age buscando entender o mundo de um outro ângulo, do ângulo dos 

participantes, para apresentar uma perspectiva global do objeto de estudo do ponto de vista do 

pesquisador.  

No que diz respeito ao estudo quantitativo, ele vai se constituir de pré-teste, intervenção, 

que serão aplicadas semanalmente e pós-testes. Verificado e validado por profissionais na área, 

os pré-testes objetivam verificar o nível de conhecimento do aluno, referente ao conteúdo que 

será ministrado, antes dele passar pelo processo de intervenção. Após isso, haverá a intervenção 

por meio das UAA’s, utilizando textos que expliquem o assunto, vídeo aulas, teste de leitura, 

testes conceituais, problemas conceituais e o uso de plickers. Posteriormente, o pós-teste será 

aplicado, buscando mensurar o efeito da UAA no desempenho dos alunos. A eficácia do método 
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será medida por meio do ganho de Hake. Ademais, serão realizadas entrevistas com sujeitos 

aleatórios do grupo, que procuram determinar se as UAA’s influenciam positivamente como 

método motivacional para o estudo. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Por se tratar de um projeto que ainda está em execução não há resultados finalizados, 

mas a metodologia está sendo aplicada como previsto e existe uma participação positiva dos 

alunos que fazem parte da disciplina, o que acaba por se tornar algo encorajador. 

Espera-se verificar a eficiência didática e o potencial motivacional das UAA’s para a 

disciplina de Circuitos Elétricos. Já que, em outras disciplinas, as UAA’s já foram aplicadas e 

demonstraram possuir ótimos resultados, em que os discentes que participaram da pesquisa 

tiveram uma qualidade de ensino-aprendizagem melhor que a anterior, desse modo, pretende-

se desenvolver os materiais que possam ajudar os alunos desta disciplina e também desenvolver 

nos professores da disciplina a prática baseada em métodos ativos.  

Por tais métodos terem obtido sucesso na disciplina de Física , do IFRN campus 

Mossoró , melhorando os níveis de aprendizagem dos alunos que participaram da pesquisa e, 

devido a situação da disciplina de Circuitos Elétrico resolveu-se expandir o projeto para essa 

disciplina, onde espera-se obter os mesmos resultados fazendo uso dos mesmos métodos que 

foram utilizados na disciplina de Física. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Pode-se perceber que esse projeto visa analisar os níveis de aprendizagem dos discentes, 

proporcionando uma melhor qualidade de ensino-aprendizagem, utilizando os métodos 

apresentados, como a realização de pré-testes, pós-testes e as UAA’s. Além da apresentação 

das dificuldades encontradas até o presente momento e dos resultados que se espera obter após 

a finalização do projeto. 

Houve a internalização e o entendimento de que o método de ensino tradicional acaba 

por se tornar obsoleto, e que, a partir do método da Unidade de Aprendizagem Ativa, pode-se 
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encontrar uma melhor forma de ensino e aprendizagem, no qual os alunos possam fazer parte 

do próprio método de ensino. 

Após a finalização do projeto se todos os resultados esperados forem obtidos, assim 

como o desfecho positivo que foi alcançado anteriormente, pretende-se expandir o projeto para 

outras disciplinas que apresentam dificuldades por parte dos discentes, visando melhor o ensino 

aprendizagem do campus. 
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DE APRENDIZAGEM ATIVAS (UAA’s) 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas – Educação.  

RESUMO 

Nesse trabalho, apresentaremos o projeto de uma plataforma online cujo objetivo é 

auxiliar professores e alunos na implementação de Unidades de Aprendizagem Ativa – UAA 

(conceito desenvolvido pelo coordenador do projeto a partir de estudos anteriores). Pretende-

se desenvolver esta ferramenta para transformar o material utilizado nas sequências didáticas 

(UAA’s) em conteúdo digital, a fim de atrair o estudante e monitorar suas atividades, bem como 

acompanhar continuamente o seu rendimento. A plataforma será desenvolvida por meio do 

trabalho de uma equipe de bolsistas e voluntários(as) que utilizarão do Python como linguagem 

de programação aliada ao framework Django, além da quinta versão do HTML (Hypertext 

Markup Language) para desenvolver o layout.  Haverá, no site, textos, imagens e outros 

recursos interativos para possibilitar uma melhor dinâmica do professor com o discente, 

colocando em prática os ideais da UAA. Dessa forma, o docente poderá atrair a atenção do 

estudante para si, facilitando seu trabalho como orientador no processo de ensino-aprendizagem 

de maneira eficiente e promissora.  

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia da Informação. Metodologias Ativas. Ensino de Física. 

Python. Django. 

ABSTRACT 

 This project presents an online platform whose main objective is to help teachers and 

students to implement the Active Learning Units – ALU (concept developed by the coordinator 
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from previous studies). The creators intend to develop this web-based project to transform the 

material used in classroom in digital content in order to attract the students and have control 

about their activities, helping the lecturer to evaluate them. The platform is going to be 

developed by a group of volunteers using Python as the main programming language, together 

with Django and HTML (Hypertext MarkUp Language). The site will have some texts and 

images to make the relation of the professor and the students better, putting the ideas of ALU 

into practice. Therefore, the teacher will have the possibility of attracting the attention of the 

students, making easier their work as a leading in learning process.  

KEYWORDS: Information Technology. Active Methods. Physics. Python. Django. 

1 INTRODUÇÃO  

O ensino das ciências tem se mostrado, no Brasil, uma tarefa árdua e de poucos frutos. 

É inquestionável o fato de que as ciências exatas e da natureza – principalmente a física – estão 

entre as disciplinas menos apreciadas pelos alunos, chegando a ser negligenciadas. É 

perceptível, por parte dos docentes, o desânimo e a falta de motivação dos alunos para aprender 

essas disciplinas. Uma das principais queixas de professores é a falta de interesse dos estudantes 

(em parte, decorrente da falta de motivação dos docentes – é um processo de retroalimentação. 

Sem contar que, em um mundo tão dinâmico e repleto de informações, tentar ensinar os 

discentes a decorar fórmulas – que eles podem encontrar em qualquer site – tornou-se um 

verdadeiro desperdício de tempo). 

A proposta deste trabalho é discutir ideias didático-pedagógicas que possam colaborar 

com o processo de ensino-aprendizagem. É nesse sentido que visamos, inicialmente, 

desenvolver e, posteriormente, validar, uma ferramenta TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação) que auxilie professores e estudantes na utilização de uma metodologia ativa 

baseada em Unidades de Aprendizagem Ativa (definidas adiante). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Métodos ativos de ensino e aprendizagem surgem como uma proposta de atitudes e 

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

1878 



 
 
 

 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

ter o máximo controle sobre seus processos de ensino-aprendizagem e um melhor 

aproveitamento destes. A prática baseada em métodos ativos tem em seus objetivos conduzir o 

aluno no caminho de construção do seu próprio conhecimento, tornando-o, por consequência, 

sujeito autônomo, crítico e reflexivo. São formulados a partir da incontestável necessidade da 

atuação do discente na construção do seu conhecimento.  

As UAA’s foram desenvolvidas a partir de estudos anteriores (COELHO; VIEIRA, 

2018). Com essa proposta, pretende-se guiar o discente para uma atitude mais autônoma, 

deixando ao professor a tarefa de orientar os trabalhos, fazer a escolha e intermediar as soluções 

de problemas; fornecer feedback e promover uma avaliação formativa, diagnóstica e somativa. 

São componentes básicos de uma UAA: i) Textos (elaborados para esse fim); ii) Vídeo-

aulas; iii) Experimentos didáticos, simulações de computador, vídeos e animações (gifs); e iv) 

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

estarão presentes no site.   

3 METODOLOGIA  

Para o desenvolvimento da plataforma online, os bolsistas e voluntários decidiram 

utilizar da linguagem de programação Python, a partir do Django, um framework que possibilita 

o desenvolvimento para a web. Ainda sobre o funcionamento na internet, é necessário que o 

layout seja preparado a partir da linguagem de marcação HTML (HyperText Markup 

Language), que está sendo utilizada em sua quinta versão. Para armazenar e trabalhar com as 

informações, o Banco de Dados é gerenciado pelo SQLite. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Iniciado efetivamente no mês de maio de 2019, o projeto tem previsão para ser 

concluído até dezembro do mesmo ano. No primeiro mês, a organização dos outros 6 meses foi 

o principal foco do projeto. A divisão de tarefas, a idealização sobre a estrutura do site, a 

reformulação dos materiais a serem disponibilizados aos estudantes e toda a logística da UAA 

foi trabalhada. 
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Em junho e julho, a cronologia das tarefas foi posta em ideias que serão executadas até 

o fim do semestre. A plataforma terá a interface mais objetiva e dinâmica possível. Ao inserir 

componentes como botões interativos e imagens ilustrativas, os desenvolvedores objetivam 

facilitar a interação do usuário com o próprio sítio da internet.  

Em consonância com o Front-End, o Back-End (destinado ao desenvolvimento do 

sistema) será responsável por, dentre outras funções, autenticar contas de usuários, armazenar 

informações no banco de dados e ter acesso ao mesmo quando for necessário. O projeto será 

construído de forma a ser facilmente integrado a diversas disciplinas. 

No momento atual, o foco principal é desenvolver e disponibilizar ao público todo o 

material, de forma eficiente, até o fim do prazo estabelecido. O objetivo inicial é que os 

professores de física do campus do IFRN/Mossoró consigam utilizar da plataforma de maneira 

a serem beneficiados pela tecnologia na sala de aula. Após esse teste inicial, docentes de outras 

instituições da região poderão também ter acesso ao site e, caso sintam interesse, pedirem 

permissão ao administrador. Assim, expandir o projeto é um objetivo para o futuro. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto apresentado se trata, na verdade, de um Projeto de Pesquisa desenvolvido 

pelos(as) estudantes do IFRN – Campus Mossoró com supervisão de docentes da mesma 

instituição. Assim, é evidente que as dificuldades ocorreriam, tendo em vista que os principais 

responsáveis pelo desenvolvimento do projeto – os estudantes – estão passando pelo processo 

de aprendizagem constante.  

A ideia proposta pelo docente Marcelo Coelho (professor de física) foi acatada pelos 

estudantes com muito empenho. O início do projeto foi dado sem a orientação de um docente 

da área da informática e essa foi a maior dificuldade. A ajuda do recém integrante do projeto – 

o professor Clayton Maciel – foi essencial para que o andamento do site ocorresse de forma 

correta. Assim, é possível entender que o auxílio de alguém com especialidade na área é de 

grande importância.  

Sobre a ideia do trabalho, nós, desenvolvedores(as), acreditamos ser bastante eficiente. 

O projeto está sendo colocado em prática e aprendemos, com ele, cada dia mais. A organização 
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do Banco de Dados, as ideias do Layout, as análises de códigos e os encontros semanais ajudam-

nos a encontrar nas dificuldades do processo o sucesso que virá na execução final. 
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INICIAÇÃO À DOCÊNCIA DO LICENCIANDO EM MATEMÁTICA: 
PRIMEIRA EXPERIÊNCIA EM UM ESPAÇO DE EDUCAÇÃO 

FORMAL 
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GEILSON SILVA PEREIRA4; MARIA APARECIDA DOS SANTOS FERREIRA5; KARINA DE OLIVEIRA LIMA6 

IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O presente estudo é parte do Relatório de Seminário de Orientação ao Desenvolvimento 
de Práticas Educativas e Formação Docente I, como atividade de iniciação à docência, 
desenvolvido no Curso Superior de Licenciatura em Matemática, do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte/IFRN, Campus São Paulo do 
Potengi. O objetivo da pesquisa é contribuir com a reconstrução/construção da história e 
a memória da Escola Estadual Professor Pedro Alexandrino, do município de São 
Pedro/RN, como espaço de educação formal, a partir da caracterização dos seus aspectos 
administrativos, pedagógicos e de recursos humanos. A pesquisa é do tipo exploratória e 
como procedimento metodológico pautou-se na pesquisa bibliográfica, de modo a 
articular conhecimentos do âmbito da educação formal, história e memória à luz de 
estudiosos renomados. A saber: Gohn (2010), Libâneo (1994) Oliveira (2009), Certau 
(1994), Marandino et al (2011), entre outros. Como também a pesquisa documental a 
partir dos documentos da escola, e ainda, a obtenção de alguns relatos por meio de 
entrevista. Foram efetuados alguns registros fotográficos da escola. Portanto, a finalidade 
de obter acesso ao conhecimento aprofundado sobre a história e realidade institucional 
vivenciada nos dias atuais da Escola Estadual Professor Pedro Alexandrino nos permitiu 
construir a história e a memória institucional por meio de relatos, fotografias e registros 
documentais da interação da escola com a comunidade, o desenvolvimento do ensino e 
das relações no espaço educativo, contribuindo assim com a historiografia da educação 
local e regional.  

PALAVRAS-CHAVE: Iniciação à Docência. Educação Formal. História e Memória. 
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ABSTRACT 

This study is part of the Seminar Report on Orientation to the Development of Educational 

Practices and Teacher Training I, as an initiation activity for teaching, developed in the Higher 

Degree Course in Mathematics, Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 

Grande do North / IFRN, São Paulo do Potengi Campus. The objective of the research is to 

contribute to the reconstruction / construction of the history and memory of the Professor Pedro 

Alexandrino State School, in the municipality of São Pedro / RN, as a formal education space, 

from the characterization of its administrative, pedagogical and resource aspects. humans. The 

research is exploratory and as a methodological procedure was based on bibliographic research, 

in order to articulate knowledge of formal education, history and memory in the light of 

renowned scholars. Namely: Gohn (2010), Libiliar (1994) Oliveira (2009), Certau (1994), 

Marandino et al (2011), among others. As well as the documentary research from the school 

documents, and also, the obtaining of some reports through interviews. There were also some 

photographic records of the school. Therefore, the purpose of gaining access to in-depth 

knowledge about the history and institutional reality experienced in the present day of the 

Professor Pedro Alexandrino State School allowed us to build the history and institutional 

memory through reports, photographs and documentary records of the interaction of the school 

with community, the development of teaching and relationships in the educational space, thus 

contributing to the historiography of local and regional education. 

KEYWORDS: Teaching Initiation. Formal Education History and memory 
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1 INTRODUÇÃO  

O presente estudo é parte do Relatório do Seminário de Orientação ao Desenvolvimento 

de Práticas   Educativas   e   Formação   Docente   I, do Curso  Superior  de  Licenciatura  em  

Matemática,  do  Instituto  Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte- 

IFRN Campus São Paulo do Potengi, como   atividade   articuladora dos aspectos teóricos da 

Educação à prática educativa numa perspectiva histórica. O objetivo da pesquisa é contribuir 

com a reconstrução/construção da história e a memória da Escola Estadual Professor Pedro 

Alexandrino, do município de São Pedro/RN, como espaço de educação formal, a partir da 

caracterização dos seus aspectos administrativos, pedagógicos, humanos e físicos. Partimos do 

pressuposto que a escola é o lócus, por excelência, da educação formal e que esta característica 

é uma construção histórica, social, cultural e política. Nessa perspectiva, consideramos 

relevante a reconstrução da história e da memória escola Estadual Professor Pedro Alexandrino, 

a partir da perspectiva de diferentes interlocutores que fazem parte dessa história articulados a 

fontes documentais e renomados teóricos que abordam o estudo da educação formal. A saber: 

Freire (2006), Libâneo, Aranha (2016), entre outros. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

De acordo com Paulo Freire (2003, p.10), a educação, “é um processo de conhecimento, 

formação política, manifestação ética, capacitação científica e técnica, [...] é prática 

indispensável aos seres humanos e deles específica na história como movimento, como luta”. 

Com isso, o autor enfatiza a educação como um processo de conhecimento. Para Libâneo (1994, 

p.16-17), “a educação é um fenômeno social e universal, sendo uma atividade humana 

necessária à existência e funcionamento de toda a sociedade”. Diante disso, o processo de 

conhecimento pode ser de diferentes maneiras e construído em espaço formal e não formal.  

Segundo Marandino et al (2011), a escola formal seleciona e reelabora os conteúdos 

culturais e científicos para transmiti-los às novas gerações no processo ensino aprendizagem. 

De acordo com Oliveira (2014, p. 4), “a educação formal é uma educação institucionalizada, 
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ocorre em espaços sistematizados, suas atividades são assistidas pelo ato pedagógico”. E ainda, 

“preocupa-se com a aquisição e construção do conhecimento que atendam as demandas da 

contemporaneidade, nas diferentes disciplinas escolares” (ALMEIDA, 2014, p. 4).  

O desenvolvimento da educação e da capacidade intelectual da criança, jovens e adultos, 

tendo um significado amplo e abrangente. Sendo um processo único, associado quase sempre à 

escola. Segundo Bilac (1996), “a escola é o primeiro reduto da defesa nacional: a menor falha 

do ensino, e o menor descuido do professor podem comprometer sem remédio a segurança do 

destino do país”. (BILAC apud BITTENCOURT, et al. 1996, p. 49). 

3 METODOLOGIA  

A pesquisa é do tipo exploratória e como procedimento metodológico pautou-se na 

pesquisa bibliográfica, de modo a articular conhecimentos do âmbito da educação formal, 

história e memória à luz de estudiosos renomados.  A saber:  Gohn (2010), Libâneo (1994) 

Oliveira (2009), Certau (1994), Marandino et al (2011), entre outros. Como também a pesquisa 

documental a partir dos documentos da escola, e ainda, a obtenção de alguns relatos por meio 

de entrevistas semiestruturadas. Foram ainda, efetuados alguns registros fotográficos da escola. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

O trabalho foi desenvolvido na Escola Estadual Professor Pedro Alexandrino, localizada 

no município de São Pedro/RN, situada na Rua Manoel Felix. Em relação a historicidade da 

escola, ocorreu a necessário de uma análise comparativa entre os relatos dos entrevistados, para 

que houvesse a compreensão sobre os possíveis locais no qual a instituição já foi localizada 

dentro da cidade. Diante disso, foi compreendido que incialmente localizava-se no centro da 

cidade, em um prédio que hoje é a delegacia. Posteriormente ela foi transferida para outro 

edifício, que atualmente esse local é um comercio de material de construção, depois a escola 

foi remanejada para a quadra de esporte da cidade e por fim, foi construída em um terreno doado 

pelos fazendeiros que seria edificado um cemitério.  

Sendo a educação o ponto central de uma instituição de ensino, realizamos pesquisa 

com algumas pessoas, as quais contribuem para o desenvolvimento da educação em nosso 
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objeto de estudo, em nossa pesquisa encontramos nomes de algumas pessoas centrais, 

educadoras iniciais da instituição, no qual encontra-se: Maria Morais Barboza, Marineide 

Moura e Dona Massú. Além disso, mesmo com tantas mudanças em relação à instituição e 

dificuldades da época, muitos alunos conseguiram ingressar em um nível superior e obter a 

formação.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ao término da pesquisa, foi possível identificar que, ao longo dos anos de 

funcionamento da escola-campo de pesquisa, esta ocupou lugar de destaque no cenário 

educativo da região, como também, passou por reformas estruturais, a fim de acompanhar os 

avanços educacionais vigentes em cada contexto histórico e atender as demandas crescentes de 

ofertas, como expressão de diálogo entre determinantes macros e a realidade local. 

Nessa perspectiva, consideramos que o estudo possibilitou uma compreensão provisória 

da realidade educacional local, a partir das memórias dos diferentes interlocutores, 

demonstração a relevância das memórias para os estudos historiográficos. 
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A IMPORTÂNCIA DE UMA MONITORIA PARA OS CONTEÚDOS 

DE ÉTICA E ESTÉTICA NO ENSINO DE FILOSOFIA NA 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL 

 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

 

RESUMO 

Objetiva-se apresentar a importância da monitoria em ética e estética no ensino de 
filosofia na educação profissional a partir das pesquisas bibliográficas e documentais que 
fundamentaram as atividades desenvolvidas. Desde os estudos voltados para a 
participação no processo seletivo já se anunciava a concepção prévia e intuitiva acerca da 
relevância da formação ética no processo de ensino-aprendizagem. No entanto, as 
pesquisas que compunham o planejamento para a monitoria da disciplina apresentaram 
questionamentos acerca da “natureza” de monitoria em filosofia dado as especificidades 
do ensino de filosofia que envolve o ato de filosofar e a fundamentação das práticas 
pedagógicas para o ensino de filosofia na educação profissional e das concepções 
epistemológicas, de racionalidade e de projetos educacionais específicos. Sendo assim, 
pretende-se sistematizar tal percurso das concepções prévias até a reconstrução conceitual 
e filosófica dessa importância. Para tanto, pretende-se apresentar os estudos sobre o papel 
da monitoria em ética e estética na educação profissional a partir do diálogo dos 
documentos basilares (Projeto Político pedagógicos, ementa da disciplina Filosofia II 
(Ética e Estética), plano de atuação da monitoria) com os estudiosos do ensino de filosofia 
e do ensino médio integrado. A importância de monitoria para contribuir com a formação 
em ética e estética a partir do “Trabalho como Princípio Educativo” e da “Pesquisa como 
princípio pedagógico” foram fundamentais para revisar as ideias prévias e o 
conhecimento cotidiano antes de se iniciar efetivamente a monitoria. Esse itinerário 
reflexivo que aparece como um problema filosófico já no programa de monitoria do 
ensino de filosofia.  
PALAVRAS-CHAVE: Monitoria. Concepções prévias. Educação Profissional. Ensino de 

Filosofia, Epistemologia.  

 

 

ABSTRACT 

The objective is to present the importance of monitoring in ethics and aesthetics in the teaching 
of philosophy in vocational education from the bibliographic and documentary research that 
supported the developed activities. From the studies focused on the participation in the selection 
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process, the previous and intuitive conception about the relevance of the ethical formation in 
the teaching-learning process was already announced. However, the research that made up the 
planning for the discipline's monitoring presented questions about the “nature” of philosophy 
monitoring given the specifics of philosophy teaching that involves the act of philosophizing 
and the foundation of pedagogical practices for philosophy teaching in philosophy. professional 
education and epistemological conceptions, rationality and specific educational projects. Thus, 
it is intended to systematize such a path from previous conceptions to the conceptual and 
philosophical reconstruction of this importance. To this end, we intend to present studies on the 
role of monitoring in ethics and aesthetics in vocational education from the dialogue of the basic 
documents (Political Pedagogical Project, Philosophy II (Ethics and Aesthetics), monitoring 
action plan) with scholars of philosophy teaching and integrated high school. The importance 
of monitoring to contribute to training in ethics and aesthetics based on “Work as an 
Educational Principle” and “Research as a Pedagogical Principle” were fundamental to review 
previous ideas and everyday knowledge before effective monitoring began. This reflexive 
itinerary that appears as a philosophical problem already in the philosophy teaching monitoring 
program. 

KEYWORDS: Monitoring. Previous conceptions. Professional education. Teaching of 

Philosophy. Epistemology. 

 

INTRODUÇÃO: 
O presente trabalho tem como objetivo apresentar a demonstração das pesquisas 

desenvolvidas na monitoria de ética bem como a passagem da concepção intuitiva acerca 

da disciplina para o que é de fato seu ensino na instituição.  

Segundo (MATOSO, 2014, p.78) a monitoria é um processo que possibilita o 

desenvolvimento de atividades relativas à docência, aprofundar conhecimentos na 

disciplina específica e contribuir com o processo de ensino-aprendizagem dos alunos 

monitorados. 

O processo de construção da importância da monitoria de ética enquanto ensino-

aprendizagem se apresentou como um grande desafio. Enquanto estudante do ensino 

médio, os conhecimentos prévios muitas vezes se tornaram empecilhos para o 

aprendizado dos saberes éticos, ao exercer a monitoria houve uma construção desses 

saberes por meio da vivência, visto que constantemente ao acompanhar aulas, planejar e 

realizar estudos teóricos foi-se estimulando o pensar crítico. 

Os estudos dirigidos ao processo seletivo da monitoria serviram de alicerce para a 

desconstrução desse conhecimento prévio, também ratificou a importância da monitoria 

na disciplina em questão, uma vez que é no processo educacional que os indivíduos são 

guiados para um novo comportamento ou novo modo de pensar, mais crítico e mais 

questionador. Com o exercício da monitoria, espera-se contribuir de forma positiva para 
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o desenvolvimento desses cidadãos, visto que, o papel do monitor também se faz 

necessário para guiar a comunidade acadêmica para um modo de pensar mais crítico e 

mais questionador. 

 

REFERENCIAL TÉORICO: 

No que se refere a ética, pode-se defini-la como sendo o ramo da filosofia que analisa a 

conduta do ser humano em sociedade. “É o estudo das ações ou dos costumes, e pode ser 

a própria realização de um tipo de comportamento” (VALLS, 1994, p.7) 

Segundo a educadora (MENDES, 2017): 
 “A escola não deve se ausentar da educação de valores, exercendo, assim, sua 
função humanizadora e educadora, formando um pensar crítico no aluno e 
capacitando-o a agir com desenvoltura e consciência ante os problemas da 
sociedade e que necessita efetivamente incluir a educação de valores em seu 
currículo, auxiliando, deste modo, a formar cidadãos íntegros e moralmente 
comprometidos consigo mesmos e seus semelhantes, o que levará à formação 
de uma sociedade fraterna e justa. ” 
 

Nesse sentido, as instituições de ensino são importantes aliadas no que diz respeito a 

formação ética desses cidadãos, uma vez que os conhecimentos adquiridos podem ser 

postos em prática de modo a refletir positivamente no campo social. 

 

METODOLOGIA 

Para realizar o presente trabalho foi necessário fazer uma pesquisa e revisão bibliográfica 

acerca dos temas discutidos. A pesquisa foi realizada objetivando compreender a função 

de uma monitoria em filosofia voltada para os conteúdos de ética e estética, para tanto, 

foi necessário compreender o processo de desconstrução e reconstrução do que são os 

ramos de ética e estética enquanto disciplinas filosóficas no ensino médio e como tais 

disciplinas podem ir para além da sala de aula e educar para o mundo da vida e do 

trabalho, preocupando-se sempre com o bem comum dos indivíduos. O diário de bordo 

construído ao longo da monitoria, as reflexões sobre planejamento das atividades 

desenvolvidas e a sistematização  dos estudos realizados tanto para o processo de seleção 

como para fundamentar as atividades desempenhadas foram fundamentais e serviram, em 

certa medida, como fontes de documentos e de dados para pensar esse processo de ensino-

aprendizagem sobre uma monitoria de filosofia e seu papel em um instituto de educação 

profissional e tecnológica. 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 
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A percepção entre diferença conceitual acerca do conhecimento em ética e estética como 

uma estudante do ensino médio integrado que precisava aprender uma reflexão filosófica 

e uma monitora da disciplina que dispõe a participar do processo de construção desses 

saberes na relação intersubjetiva com o outro e, para tanto, aprofundar não apenas o 

conteúdo da disciplina, mas da construção de todo seu itinerário formativo foi o elemento 

norteador da pesquisa. Inicialmente já se mostra o cuidado com a reflexão sobre o próprio 

papel do estudante no processo formativo e o olhar que tem de si e do outro nessa 

construção conceitual. Olhar seu próprio processo de conhecimento e aprendizagem não 

é simples. Até mesmo a construção do presente resumo foi elemento de descobertas que 

gerou muitas inquietações iniciais. O que já evidencia a necessidade dos estudos de ética 

profissional, pois os estudos sobre estética e da ética como uma estética de si ainda são 

bem introdutórios. 
A pesquisa bibliográfica ressaltou a importância da ética como algo essencial para a vida 

do sujeito em sociedade, pois ela fundamenta suas ações. A partir de conceitos éticos, o 

indivíduo é guiado para agir de maneira correta diante de determinadas situações, 

principalmente no ambiente de trabalho, de forma a obter uma conduta profissional 

voltada para valores que visem o bem. Desse modo, a importância de compreender a ética 

a partir da perspectiva do trabalho e, em especial, tendo como referencias os eixos 

trabalho, cultura, ciência e tecnologia que norteiam a formação crítica no IFRN, levou ao 

interesse pelo estudo da ética profissional. É no ambiente de trabalho que o sujeito será 

colocado diante de diversas situações as quais necessita da ética para tomar sua decisão, 

e consequentemente gerar reflexos positivos para a organização a qual está inserido, 

podendo ser estes reflexos: aumento da produtividade, harmonia no ambiente, 

desenvolvimento profissional, dentre outros.  

Observou-se também que o processo educacional tem papel fundamental na formação 

ética do indivíduo. Através do professor, do material pedagógico e do contato com outras 

visões de mundo, espera-se que os educandos possam compreender que suas ações devem 

ter um benefício tanto individual quanto coletivo no meio o qual está inserido. 

Dessa forma, é preciso que se discuta sobre ética em todas as instituições de ensino, pois 

são nesses espaços que são formados os seres que guiarão a sociedade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
O processo de ensino-aprendizado no programa de monitoria permite o enriquecimento 

intelectual tanto do aluno-monitor quanto do aluno-monitorado, além disso, permitiu a 
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monitora ter uma outra visão acerca do conhecimento ético. Enquanto aluna do ensino 

médio, a percepção sobre os conhecimentos éticos se baseava na reflexão filosófica, 

exercendo a função de monitora, é possível observar a construção desses conceitos para 

além da sala de aula e perceber que a disciplina de ética tem na prática sua maior 

importância. 

Visto que o homem está sempre em constante interação com os outros, é necessário que 

saiba agir diante de determinadas situações, sempre visando o bem-estar social. Para que 

isso se concretize, é preciso que a ética esteja presente nas mais diversas ações do 

cotidiano. No ambiente de trabalho, é perceptível a falta de conduta ética por parte dos 

indivíduos, gerando conflito entre eles e o meio. Para superar esse obstáculo, a ética 

profissional se torna indispensável, seu ensino torna-se peça fundamental para a 

construção de um profissional sério, que tenha consciência e responsabilidade pelos seus 

atos, podendo trazer resultados positivos para a empresa e construir uma sociedade justa 

e harmoniosa.  
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AEON: A FILOSOFIA POLÍTICA, OS DILEMAS MORAIS E O JOGO 

DIGITAL COMO FOMENTADOR DO PENSAMENTO CRÍTICO 

SOUZA, H. J. C.1; SILVA, J. V. F.2; COSTA, J. S. G. 3; NETO, S. F. L. 4; GOMES, W. N. 5 

1, 2, 3, 4 e 5 IFRN – Campus Ceará Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas. 

RESUMO 

Este trabalho se dedicará à criação de um jogo digital cujo objetivo principal é o 

desenvolvimento do pensamento crítico através da Filosofia política e dos dilemas 

morais, voltado à jovens.  A metodologia de produção do referido jogo incluiu pesquisa 

bibliográfica, reuniões de orientação, produção e teste de jogabilidade. Espera-se por 

meio desse projeto uma introdução ao pensamento crítico e ao olhar filosófico para os 

dilemas do campo da Ética. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ética. Filosofia política. Jogos digitais. Arte. Razão. 

 

ABSTRACT 

This work will be dedicated to the creation of a digital game whose main objective is the 

development of critical thinking through political philosophy and moral dilemmas, aimed at 

young people. The production methodology of the game included bibliographic research, 

orientation meetings, production and gameplay testing. This project is expected to introduce 

critical thinking and a philosophical look at the dilemmas of the field of ethics. 

KEYWORDS: Ethic. Political philosophy. Digital games. Art. Reason. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tentando aliar as necessidades sociais por reflexão do discurso, da ética e das relações 

de poder, ao nosso desejo por uma devolutiva à comunidade mediante os jogos digitais, nasceu 

o Aeon, palavra grega dada a tempos longínquos, podendo ser interpretada como “Era”, ou 

período indeterminado. Projeto subsidiado pela Filosofia política e os problemas há tanto 

enfrentados pelo campo da Ética.  

O jogo intui adaptar em seu mundo questões filosóficas, abordando narrativamente 

dilemas éticos dentro de sua estrutura. A partir das imagens e mecânicas, o jogador entrará em 

uma aventura e poderá debater consigo sobre a sua visão de sociedade e como ele se inclui nela. 

A narrativa é ambientada em um mundo distópico, governado por uma tirania religiosa 

por figuras de sacerdotes, denominados Leviatãs. O jogador encarna a figura de Ícarus, 

personagem principal motivado a confrontar a ordem vigente, rebelar-se e trazer e restaurar a 

liberdade, tendo ele que no seu caminho fazer escolhas que questionam seus valores, 

mobilizado a se perguntar qual a moral e validade deles, sendo orientado e posto em dúvida 

pela Oráculo, personagem auxiliar e questionadora de suas escolhas. 

Tendo nessa abordagem, em meta específica de atingir o público alvo com mais de 16 

anos, entendendo nessa faixa os contatos primeiros com a Filosofia no ambiente escolar, os 

desafios próprios da adolescência, esperando-se que Aeon se faça um caminho possível à 

geração de uma conduta filosófica e amadurecimento reflexivo, uma via de auxílio de formação 

aos jovens. 

A produção está ancorada baseada em duas correntes principais: a deontológica kantiana 

e a utilitarista de Stuart Mill. A primeira advogando pela importância do “dever”, ao invés da 

inclinação do sentimento ou possibilidade de benefício ao autor da ação, ao passo que 

utilitarismo valoriza ações com maior extensão de resultados positivos aos envolvidos.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Posto a se perguntar entre o seu dever de agir e a considerar o bem do maior número de 

pessoas, centrados no uso dos dilemas, pode-se colher, na corrente deontológica kantiana, uma 
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provocação pensada na prerrogativa de Aeon: “Ser honesto por dever é muito diferente do que 

ser honesto por causa da preocupação com as consequências desvantajosas” (KANT, 2008, p. 

43). Deontologia e utilitarismo, embora que contrastantes vistas de perto, chamam ao debate 

para a pergunta: “o que é agir corretamente? ”. Comumente discutido por experimentos mentais, 

não podemos deixar de expandir a reflexão das ações nos dilemas para a vida, imprescindível 

ao público alvo e a todas as faixas de idade, pois é esta a relevância social do uso prático do 

conhecimento. 

Vemos os dilemas morais e Filosofia política como uma ligação enriquecedora pelo 

limiar tênue entre a liberdade de escolher (e não escolher) e o senso moral, assim como nossa 

responsabilidade com o coletivo, “sendo não apenas um saber transversal, mas estruturante do 

conhecimento humano” (IFRN, 2012, p. 198), se fazendo uma peça articuladora entre as 

ciências. 

Considerar apenas as liberdades individuais é ignorar nosso dever para o que está além 

de nós, tendo em vista que somos seres sociais (LAW, 2008, p. 172-173), agentes políticos. 

Nisso, podemos adotar a definição de dilemas segundo Bagginini, em que ele defende o dilema 

moral enquanto um “experimento de pensamento”, em que as condições perfeitas são criadas e 

os fatores do mundo real são retirados para manter o foco no cerne de um problema (BAGGINI, 

2006), criando uma situação em que o agente moral se vê obrigado a tomar uma decisão entre 

duas ou mais opções, mas dadas são mutuamente excludente.  

Boa parte da inspiração para os dilemas abordados no jogo foram extraídos de O Porco 

Filósofo (BAGGINI, 2006), que para abordar dentro do jogo, mais de um foi sintetizado em um 

dilema por fase. 

3 METODOLOGIA 

A linha de desenvolvimento seguiu/seguirá 5 etapas, a Pré-produção, a Elaboração do 

Game Design Document (GDD), o Plano de produção, a Produção e a Publicação. 

A Pré-produção se dedicou a definir tema, abordagem e gênero, definido como 

plataforma/ação. O GDD sintetizou os elementos pretendidos e a quantidade de fases, quatro 

ao total. Um documento-chave anterior ao jogo, por guiar um plano de ação em 10 setores, 
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podendo todos, ou não, serem atendidos, a depender da intenção comunicativa. No Plano de 

produção foi feita a divisão das demandas e prazos do projeto a partir das competências 

individuais e fundamentando-a por meio da teoria de MDA (HUNICKE et al., 2004, p. 1722) 

que indica pelas iniciais as estruturas lúdicas de um jogo, Mecânica, Dinâmica e (A)estética, 

respectivamente. Dividida as demandas, as produções visuais, sonoras e narrativas da quarta 

etapa, se utilizaram de softwares livres e pagos, como o Paint tool Sai, Adobe Illustrator e 

Photoshop Audacity, dentre outros. 

Na atual etapa, a Produção, essa a mais longa, se faz acompanhada por reuniões de 

orientação, assim como a busca por leituras e outros jogos com aspectos similares, importantes 

ao Game Design, compreendendo jogos como “textos culturais” em que a sua leitura dialoga 

com referências e símbolos, a fim de conexão emotiva às camadas lúdicas (SALEN et al., 2012, 

v.4, p 29). Almeja-se na Publicação, à exposição acadêmica e distribuição do arquivo final. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 O jogo, enquanto arte pede ação contínua de seu apreciador, possui cadência própria, 

que diferentemente do cinema, a trama espera a aceitação da continuidade, habilidade e 

engajamento, o roteiro espera pelo “sim” para fluir, elemento estético de apreciação ativa, uma 

ferramenta que se remodela as mãos do jogador. 

No entanto, as vantagens do jogo digital convivem com seus desafios próprios, em 

especial durante a elaboração foi comum a discussão e as atualizações das representações 

estéticas usadas para levar o tema ao jogador, como usar o recurso gráfico para dar imersão nos 

diálogos? Constantemente atualiza-se, é da natureza do jogo, mas em especial, pela quantidade 

de fases e temática, durante a produção se atentou a manter o foco do objetivo central deste 

trabalho.  

Jogos bebem de uma compreensão dialógica da linguagem (BRAIT, 2006, p. 3), como 

elementos não-neutros dentro de uma intenção de uso em espaço-tempo determinados. Para 

tanto, o jogador estará dentro de um contexto onde poderá refletir acerca da realidade.  

1895 



 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O esforço pela criticidade que seguiu durante a trajetória do projeto só fortaleceu em 

nós e para com aqueles a que tiveram contato com esta iniciativa o reconhecimento da 

importância e beleza da autenticidade de se duvidar. 

Aeon é um jogo feito por jovens e para jovens, buscando o sentido crítico da realidade, 

mas pensado em ir além e atender as necessidades da nossa sociedade. Sociedade essa que sofre 

com a lacuna das Humanidades no ensino e que ainda percebe as sequelas deixadas pelo 

dogmatismo cultural que se estranha nas diversas instâncias da vida pública. É de desejo nosso 

que, seja na continuidade do Aeon, ou em outras iniciativas, com outros pesquisadores-

produtores, encontre-se a intersecção com esse propósito, pois é na razão e no respeito que se 

encontra o alicerce basilar da saúde das civilizações.  
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HÁ UMA JUSTIFICAÇÃO MORAL PARA A EXPLORAÇÃO 

ANIMAL?: ASPECTOS FILOSÓFICOS, ECONÔMICOS E 

AMBIENTAIS DO USO DE ANIMAIS PARA BENEFÍCIO HUMANO 

 

 
IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O objetivo principal do presente trabalho consiste em discutir a questão da exploração animal 

em ao menos três aspectos fundamentais: um aspecto ético ou moral, um aspecto 

econômico/social e um aspecto ambiental. A problemática que direciona o desenvolvimento 

do trabalho diz respeito à justificação dada à crença comum de que temos o direito de utilizar 

outros animais não-humanos em nosso benefício. Autores como Peter Singer, Gary Francione 

e Tom Regan, apresentam críticas contundentes ao especismo, tese que coloca seres humanos 

como superiores a outras espécies animais. Assim sendo, objetivar-se-á no desenvolvimento 

do trabalho discutir tais aspectos fundamentais da exploração animal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ética; Ética Animal; Especismo; Economia da carne; Ambientalismo. 

 

ABSTRACT 

The main goal of this work consists in to discuss the question about the animal exploration in 

at least three basic aspects: an ethical or moral aspect, an economic/social aspect and an 

environment aspect. The problematic that orientates the development of the work regards to 

the justification given to the common belief that we have the right to use non-human animals 

for our benefit. Writers like Peter Singer, Gary Francione and Tom Regan present criticism 
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for speciesism, position that supports human beings as higher than other species. So, the goal 

is to discuss these aspects of the animal exploration. 

 

KEYWORDS: Ethics. Animal ethics. Speciesim. Meat economy. Ambientalism.  

1 INTRODUÇÃO  

Ao longo da história da civilização, a igualdade, tanto social quanto moral, é 

estabelecida por meio de critérios antropocêntricos, isto é, igualdade é considerada 

apenas como existente entre indivíduos da espécie Homo sapiens, deixando de lado 

outras espécies animais de consideração ética ou moral. As tradicionais teorias éticas 

apenas consideram dentro de um estatuto moral os seres humanos. Assim sendo, se não 

temos um compromisso moral frente aos animais, podemos fazer com eles o que bem 

entendermos, como, por exemplo, sacrificarmos animais para alimentação, para 

vestuário, utilizarmos da força física do animal para facilitar o trabalho humano ou 

nossa locomoção, consumirmos derivados do animal para alimentação e também 

realizarmos testes de medicamentos, cosméticos e outros produtos laboratoriais. Todas 

essas práticas seriam supostamente erradas quando aplicadas aos membros de nossa 

espécie, mas que quando relacionadas aos animais não causariam nenhum tipo de 

desconforto. Há claramente uma naturalização na utilização de animais não-humanos 

em nosso benefício. 

A crença comum acerca da superioridade humana frente a outras espécies 

animais, somada a outros aspectos históricos, sociais e econômicos, justifica a 

exploração animal realizada por humanos e aquilo que é chamado na literatura científica 

sobre o tema de especismo. O especismo, como definido pelo filósofo australiano Peter 

Singer, em Libertação Animal (2013), publicado originalmente em 1975, é 

caracterizado como um preconceito ou atitude de favorecimento dos interesses dos 

membros de uma espécie em detrimento dos interesses dos membros de outras espécies. 

Nesse sentido, o especismo ganha uma conotação muito parecida com outras atitudes 

pouco louváveis comuns ao longo da história, tais como o racismo e o sexismo, nos 
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quais um determinado grupo coloca-se como superior a outro grupo. Geralmente, o 

argumento utilizado para defender o especismo gira em torno da concepção de 

racionalidade, isto é, animais não-humanos não possuem direitos pois não possuem uma 

razão articulada da mesma maneira que nós seres humanos. Esse argumento possui uma 

fragilidade evidente, uma vez que também foi (e ainda é) utilizado para justificar 

posturas inaceitáveis como as citadas acima.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Em 1975, o filósofo utilitarista australiano Peter Singer publicou Libertação 

Animal, considerado dentro dos movimentos de defesa dos animais a obra fundante de 

toda discussão teórica sobre o tema. Nesse livro, Singer argumenta que os interesses dos 

animais devem ser considerados devido a sua habilidade ou capacidade de sentir dor e 

sofrimento. Singer estabelece um princípio ético básico na tentativa de fundar a 

igualdade entre animais humanos e não humanos, o qual ele chamará de Princípio da 

Igual Consideração de Interesses Semelhantes. Esse princípio, tratado em detalhes em 

Ética Prática (2002), estabelece a máxima de que, se desejamos levar uma vida ética, 

não podemos considerar apenas os nossos interesses, mas igualmente os interesses de 

todos os afetados pelas nossas ações. Visto que nós e os animais compartilhamos do 

interesse de mantermos nossas vidas e evitarmos o sofrimento, não estamos justificados 

em sacrificar animais para nosso benefício. Tal princípio assenta-se sobre uma expansão 

da concepção utilitarista da ética, a qual, como sustentada por Jeremy Bentham (2007) e 

John Stuart Mill (2000), afirma que uma ação moralmente boa está associada com a 

maximização da felicidade ou do bem-estar (seja físico, moral ou intelectual) para o 

maior número possível de indivíduos.  

3 METODOLOGIA  

A pesquisa é essencialmente de cunho teórico, portanto, a metodologia utilizada 

consiste basicamente leitura, análise e discussão da bibliografia citada. Em um primeiro 

momento, faz uma análise da obra fundamental do filósofo australiano Peter Singer, 
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Libertação Animal, a qual lança as bases para toda a discussão sobre ética animal. Em 

um segundo momento, far-se-á uma análise de outras bibliografias que tratam do 

problema, como por exemplo, o livro Introdução aos direitos animais de Gary 

Francione.  

. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Evidencia-se claramente que não existem boas justificativas morais para a 

exploração animal. Grande parte das razões utilizadas para defender o consumo de 

carne (ou outras práticas especistas) basicamente funda-se em elementos históricos, 

culturais e até mesmo religiosos. De um ponto de vista ético, ao assumirmos que o 

sofrimento é algo ruim, então necessitamos racionalmente introduzirmos os animais 

não-humanos dentro de nossa moralidade. 

Porém, além dessas questão éticas ou morais, é preciso pensar em outros 

aspectos da exploração animal como seus aspectos econômicos, sociais, culturais e 

também ambientais. Atualmente, temos uma consolidada indústria da carne que fatura 

cifras monetárias gigantescas com essa naturalização do sofrimento animal. De maneira 

direta, isso faz com que nossa alimentação seja condicionada a uma indústria e a um 

mercado que determina o que devemos comer. Singer (2013) nos fornece alguns dados 

sobre isso. Somente nos Estados Unidos, o número de aves e mamíferos mortos todo 

ano para servir de alimento é de cerca de 10 bilhões, sem contar peixes e outros animais, 

além dos 25 milhões de animais que são utilizados todos os anos em pesquisas. Uma 

vez que a imensa maioria desses animais são criados em fazendas, através de uma 

pecuária industrial, o seu sofrimento ocorre do nascimento até a morte. Galinhas criadas 

para a produção de ovos, em geral, vivem em gaiolas metálicas nas quais não 

conseguem sequer abrir as assas. Porcos e vacas são confinados de modo que não 

possam se movimentar e engordem rapidamente. Vitelos, bezerros de um a seis meses, 

criados no sistema de pecuária intensiva são mantidos deliberadamente num estado de 

anemia, privados de palha onde possam se deitar e são confinados em baias individuais 

tão pequenas que impedem que o animal sequer se vire. Isso tudo sem contar outros 
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tipos de práticas realizadas na criação intensiva em grandes fazendas que maximizam o 

sofrimento dos animais.  

Além disso, essa economia da carne não tem uma preocupação com a saúde do 

consumidor. Boa parte da ração utilizada para alimentação dos animais confinados 

possui acréscimos de substâncias que aceleram o seu desenvolvimento, substâncias as 

quais não sabemos o que acarretam ao organismo humano quando seu consumo for 

constante e em grandes quantidades. Esse tipo de produção industrial em muito se 

distancia da produção de carne, ovos e mel, por exemplo, realizada pelo camponês ou 

pelo agricultor familiar, que é um aspecto que também merece ser discutido em alguma 

medida.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O problema geral acerca da exploração animal, quando considerado em seus 

vários aspectos, traz à tona uma série de questões que, comumente, não são tratadas 

adequadamente. Em primeiro lugar, nós temos como fio condutor e fundamental da 

discussão a problemática moral. Será que nós, enquanto seres humanos, racionais, 

estamos de fato justificados moralmente em explorar os outros animais? Quais são os 

nossos argumentos para sustentar que, de um ponto de vista ético, é correta a morte do 

animal para o consumo humano de sua carne?  

A maioria das pessoas ou não se coloca tais questões, naturalizando tais práticas, 

ou considera que a dor, desconforto, sofrimento e morte animal são males necessários 

para garantir a continuidade de nossa própria espécie. As justificativas utilizadas para 

dar prosseguimento à exploração animal giram em torno de hábitos, convenções, 

conveniências ou simplesmente prazer. Entretanto, de um ponto de vista filosófico, 

quando colocamos uma questão relativa à ação humana, necessitamos de uma análise 

pormenorizada das consequências possíveis da ação e de uma justificação sólida dos 

princípios que a regem. Tal tipo de justificação requer algo mais do que uma mera 

relativização à contextos históricos, sociais ou culturais; requer uma justificação 

universal e racionalmente aceita.  
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 Ética Animal: O Especismo na Legislação Brasileira 

IFRN – Campus Mossoró; IFRN – Campus Pau dos Ferros 

(Ciências humanas). 

RESUMO 

A expansão da agropecuária intensiva trouxe um dilema moral e ético a respeito da criação de 

animais. Um dos principais argumentos para questionar o processo de criação e utilização de 

animais é de que todos os seres vivos possuem um interesse em comum, isto é, evitar a dor e o 

sofrimento. Propõe-se um estudo sobre a legislação e uma discussão crítica acerca do estatuto 

ético da criação intensiva de animais, utilizando como base os pensamentos de Peter Singer. 

Além disso, buscar-se-á investigar se a legislação acerca dos direitos animais abrange também 

animais cujo fim é o abate e consumo humano. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ética animal.Direito Animal.Legislação.Especismo. Peter Singer. 

 

ABSTRACT 

The expansion of intensive farming has brought a dilemma moral and ethical dilemma 

regarding animal husbandry. One of the main arguments for questioning the process of raising 

and using animals is that all living beings have a common interest, that is, to avoid suffering. 

A study on legislation and a critique of breeding copyright is proposed, based on the thoughts 

of Peter Singer. In addition, it will seek to investigate whether animal rights legislation also 

covers animals whose purpose is slaughter and human consumption. 

KEYWORDS: Animal ethics. Animal rights. Legislation. Speciesism. Peter Singer. 
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1 INTRODUÇÃO  

Peter Singer defende, em Libertação Animal (1975), que todos os seres-vivos possuem 

um interesse em comum, evitar a dor.  Ao longo da história houve uma constante utilização de 

animais para benefício humano desconsiderando os seus interesses. Essa utilização implicava 

uma grande quantidade de sofrimento infligido aos animais. Tal posição é conhecida como 

especismo, ou seja, uma posição que coloca determinada espécie, no caso seres humanos, 

como superiores a outras. Embora o especismo seja uma postura predominante em nosso 

mundo contemporâneo, houve um progresso significativo nas discussões acerca dos direitos 

animais, inclusive do ponto de vista legislativo. Com base nisso, o trabalho teve como 

objetivo estudar a legislação brasileira sobre o tema, tendo como fundamento teórico a obra 

de Singer. Discute-se também, por intermédio da análise da legislação, aclarar se o Estado 

busca o bem-estar de todos os animais. 

Apesar de um progresso significativo na legislação brasileira no que diz respeito ao 

tratamento de animais domésticos e selvagens, ainda é escassa em regras de bom tratamento 

de animais para abate, não visando-o como uma vida mas como um produto. Para termos uma 

breve noção, na indústria possui-se como prática o abate humanitário, que de acordo com a 

Instrução Normativa N°3, de 17 de Janeiro de 2000, do MAPA, artigo 2.1, define-se como 

técnicas que garantam o bem-estar dos animais desde a recepção até a operação de sangria. 

Entretanto, tal procedimento é disfarçado como algo humanitário, mas, visa somente à 

qualidade do produto, o que também não garante o bem-estar no animal durante toda sua vida, 

desde sua concepção até o momento do abate. 

Dados do IBGE mostram que, a produção de galináceos no Brasil, por exemplo, chega 

ao número de aproximadamente 1.200.000.000. Sendo que esses animais vivem em ambientes 

isolados e com a comum incidência de maus tratos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O especismo é um preconceito ou atitude de favorecimento dos interesses dos 

membros de uma espécie em detrimento dos interesses dos membros de outras espécies 

(SINGER, 1975). Segundo Singer, essa prática surge desde o pensamento pré-cristão, 

passando por diversas etapas da história e predominando-se até hoje. Para termos noção de 

como o especismo se enraizou fortemente em nossa cultura podemos pegar o pensamento do 

filósofo René Descartes, que afirma que, animais não experimentam prazer nem dor (Singer, 

1975). 

A legislação brasileira de proteção e bem-estar dos animais surgiu após fortes 

influencias britânicas, sendo que, seus pré-cursores ocorressem em 1884 (Mól & Venancio, 

2014). Por mais que tenha raízes antigas, a legislação brasileira falha até hoje em abrangir 

eficientemente animais utilizados para tração e animais dométicos, porém, ignorar totalmente 

animais criados com a finalidade de serem abatidos.  

3 METODOLOGIA  

A metodologia utilizada para a realização da pesquisa consiste em três etapas: a 

primeira etapa ocorre por meio de uma visita a criadouros/abatedouros de animais para 

analisar a maneira como os animais são tratados, verificando se está de acordo com a 

legislação brasileira e europeia, tendo em vista o Acordo de Cooperação Científica e 

Tecnológica entre o Brasil e a União Europeia, renovado no dia 8 de agosto de 2012. Após a 

visita se dará a segunda etapa, na qual os resultados serão analisados e colocados em uma 

classificação proposta, nos níveis péssimo, insatisfatório, aceitável, bom e excelente, em uma 

ordem positiva crescente.A terceira etapa metodológica consiste na análise da bibliografia 

proposta, especialmente o livro Libertação Animal de Peter Singer. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

A pesquisa ainda está em andamento, então o resultado esperado pode convergir de 

acordo com o os dados obtidos durante a primeira etapa da metodologia, pois o resultado pode 

ser manipulado pelos donos dos estabelecimentos que visam uma boa impressão do seu 

negócio contrariando a realidade. 

Espera-se uma avaliação entre péssimo e aceitável, por conta da falta de fiscalização 

de órgãos públicos em relação ao bem-estar animal, concentrando-se então no controle 

sanitário e na qualidade do produto final. Outro fator que pode trazer resultados ruins é a 

expansão da criação intensiva de animais, que traz muito lucro e pouco bem-estar aos 

animais, vivendo em sua maioria em aglomerados e em ambientes não propícios para suas 

respectivas criações, como gaiolas e currais. 

Em suma, a legislação de bem-estar animal no Brasil está caminhando a largos passos, 

por mais que sua origem no país tenha sido em 1934.  

No Brasil existe um problema na legislação de bem-estar animal, uma vez que as leis 

protetivas contra maus tratos aplicam-se apenas a animais domésticos. Animais cujo destino é 

o abate e comercialização possuem legislação que opera somente com um fim sanitário. Ela 

estabelece, por exemplo, normas desde o transporte até o momento do abate, mas ignora 

totalmente a forma como esse animal foi criado.  Para explicitar essa questão, podemos 

analisar o decreto n°9.013 de 29 de março de 2017, onde ao se abordar o bem-estar animal 

majoritariamente se pensa no abate ou no transporte do animal para o abate. Assim, cria-se 

uma perspectiva de que somente importa o produto final, evitando-se então as classificações 

DFD e PSE (Dark, Firm and Dry e Pale, Soft and Exudative respectivamente), as quais 

indicam a má qualidade da carne. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como de fato, a pesquisa ainda está em andamento, porém é bastante explícito que 

nossas práticas cotidianas em relação aos animais mostram que o especismo predomina-se 
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fortemente em nossos dias, por mais que tenha um histórico oriundo desde os tempos antes de 

Cristo.  

Como analisado previamente, podemos observar que o especismo se encontra presente 

até mesmo na nossa legislação, o que reflete os atuais costumes. Por mais que exista leis, 

ainda são poucas e ambiciosas, não respeitando o animal e os seus interesses, tendo em vista 

que, as leis buscam proteger o consumidor do que o próprio animal. 

A pesquisa ainda está em andamento, mas é bastante explícito que nossas práticas 

cotidianas com respeito aos animais mostram que o especismo se encontra em nosso 

cotidiano. As legislações que protegem os animais, em geral, se aplicam apenas a animais 

cujo fim imediato não é o consumo humano. Quando há uma legislação que incide sobre 

animais cujo fim é o abate, essas legislações buscam proteger o consumidor e não o animal. 
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PRODUÇÃO DO ESPAÇO EM PARELHAS/RN: UMA ANÁLISE DA 

DINÂMICA SOCIOECONÔMICA A PARTIR DAS ATIVIDADES DA 

INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO. 

RESUMO 

Este trabalho aborda a espacialização socioeconômica da indústria do vestuário no município 

de Parelhas/RN, localizado no Seridó potiguar após a reestruturação econômica que ocorreu 

com o fim da indústria algodoeira na região e o quão essa atividade é importante para a 

economia e no cotidiano dos habitantes do município. Para tanto, baseia-se no conceito dos 

circuitos espaciais de produção propostos por Milton Santos (1999). Tal pesquisa objetiva 

mapear e analisar, a partir da reorganização da economia da cidade de Parelhas, suas mudanças 

do espaço urbano e social, consequentes da construção das atividades da indústria do vestuário 

e suas práticas comerciais. Para obter tais informações serão aplicados questionários junto aos 

moradores e entrevistas realizadas com gestores públicos, com o intuito de entender melhor a 

economia atual da cidade para além do uso de fontes secundárias, como sites governamentais e 

o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Como resultados, espera-se 

compreender o processo de reestruturação econômica do município, identificando o papel da 

indústria do vestuário na dinâmica local e na produção do espaço. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Espacialização. Parelhas/RN. Circuitos Espaciais de Produção. 

Indústria do Vestuário. 

 

ABSTRACT 

This paper deals with the socioeconomic spatialization of the garment industry in the 

municipality of Parelhas / RN, located in Seridó potiguar after the economic restructuring that 

occurred with the end of the cotton industry in the region and how important this activity is for 

the economy and the daily life of the inhabitants of the municipality. For this, it is based on the 

concept of the space circuits of production proposed by Milton Santos (1999). This research 

aims to map and analyze, from the reorganization of the economy of the city of Parelhas, its 

changes of the urban and social space, consequent of the construction of the activities of the 

garment industry and its commercial practices. To obtain this information, questionnaires will 

be applied to the residents and interviews conducted with public managers, with the purpose of 

better understanding the current economy of the city, besides the use of secondary sources such 

as government websites and the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE). As 

results, it is expected to understand the process of economic restructuring of the municipality, 

identifying the role of the clothing industry in the local dynamics and in the production of space. 

 

KEYWORDS: Spatialization. Parelhas/RN. Production Space Circuits. Clothing industry. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente estudo trata-se de um levantamento quantitativo e análise qualitativa acerca 

do processo de espacialização das atividades ligadas a indústria do vestuário no município de 

Parelhas/RN, o qual faz parte do Projeto Integrador do Terceiro Ano do Curso Técnico 

Integrado em Vestuário do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande 

do Norte – IFRN, campus Caicó. 

Nesse sentido, o presente trabalho objetiva analisar, a partir da reorganização da 

economia da cidade de Parelhas, as mudanças do espaço urbano e social, consequentes da 

construção das atividades da indústria do vestuário e suas práticas comerciais no município, 

tendo como objetivos específicos investigar a dinâmica econômica local comparada a global; 

compreender a relação da indústria com a formação da divisão do trabalho e suas condições; e 

compreender o papel da indústria do vestuário no futuro da organização do espaço econômico 

fabril local; mapear as atividades econômicas do município mensurando a relevância das 

atividades da indústria de vestuário. 

A região do Seridó passou por profundas mudanças econômicas na integralidade de seus 

municípios. O ciclo do algodão na região, incluindo em Parelhas, teria sua estruturação até o 

final da década de 1970, com a crise do produto. Os municípios em totalidade seriam 

acometidos por uma recessão econômica sem precedentes. A reestruturação destas cidades, por 

sua vez, só se deu após processos de transferências das atividades agrícolas, para o setor 

terciário. 

Sendo assim, a pesquisa aqui proposta encontra grande valor ao buscar evidenciar as 

mudanças econômicas ocorridas no município em questão, as quais dizem respeito à 

transferência do potencial econômico do setor primário de produção para o setor terciário. Além 

disso, contribui para o fortalecimento da pesquisa na rede federal e tecnológica de ensino, a 

qual integra o tripé que baliza o ensino superior, técnico e tecnológico no país (ensino, pesquisa 

e extensão) 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A forma que o homem conduz o desenvolvimento do espaço e suas técnicas, 

definirá qual rumo será tomado naquele determinado contexto. Nesse sentido, Santos 

(1999, p.39) afirma que 

 

No começo da história do homem, a configuração territorial é 

simplesmente o conjunto dos complexos naturais. À medida que 

a história vai fazendo-se, a configuração territorial é dada pelas 

obras dos homens: estradas, plantações, casas, depósitos, portos, 

fábricas, cidades etc.; verdadeiras próteses. Cria-se uma 

configuração territorial que é cada vez mais o resultado de uma 

produção histórica e tende a uma negação da natureza natural, 

substituindo-a por uma natureza inteiramente humanizada. 

(SANTOS, 1999, p.39) 

 

Desse modo, temos no mundo globalizado três divisões da economia e produção: 

primaria; secundaria e terciaria, algumas regiões passam por processos de transformação 

econômica, de setores primários para secundários e posteriormente terciários, entretanto 

alguns podem passar de primário para terciário. 

É nessa perspectiva de análise, da reestruturação produtiva do Seridó Potiguar e 

na compreensão da modernização das atividades da indústria têxtil no mundo atual, que 

se busca por meio desse estudo delinear quais das caraterísticas desse processo estão 

presentes no município de Parelhas/RN e como elas se espacializam. 

 

3 METODOLOGIA 

 

Para o desenvolvimento dessa pesquisa serão realizados levantamentos bibliográficos 

que referendarão a análise pretendida. Nesse sentido, tomando como base os estudos de Santos 

(1999; 2008) sobre circuitos espaciais de produção, espacialização, transformação do espaço 

urbano e da indústria regional, serão avaliadas as condições de aplicação destas teorias no 
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município de Parelhas. Conhecidas as transformações sofridas pela economia e política da 

cidade de Parelhas, se utilizará também dos escritos de Morais (2005).  

Em um segundo momento, por meio de questionários aplicados a população da cidade 

e ainda entrevistas com gestores públicos, se darão os levantamentos dos dados quantitativos e 

qualitativos almejando o melhor entendimento da economia atual do município por parte da 

população e qual o papel exercido pela indústria do vestuário para o desenvolvimento da 

estrutura comercial e fabril local, pretendendo conhecer a perspectiva da população sobre a 

influência dessas transformações do espaço urbano, social e do trabalho. 

Em complementação, serão utilizadas também as fontes secundárias, tais quais o 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e sites governamentais, com intuito de 

conhecer dados específicos desta região que compõe uma parte de suma importância da 

pesquisa como população, trabalho, região, indústria de vestuário e outras, construção do 

espaço urbano. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 

Por se tratar de uma pesquisa ainda em andamento e na sua fase inicial os resultados 

obtidos ainda são parciais, tratando-se sobretudo da perspectiva teórica acerca do tema em tela. 

Logo, com o desenrolar dos estudos, é esperada a obtenção do melhor entendimento e 

aprimoramento das informações, objetivando a contribuição deste documento para a área 

trabalhada e para a sociedade estudada, utilizando dados coletados através da pesquisa. Esses 

resultados, tomados com base na aplicação da metodologia pensada, devem ser analisados de 

acordo com o que se deseja obter ao final e com a relevância que apresentarão, para que se 

conclua, sob uma perspectiva vivenciada, a evolução do espaço, com o tempo, como local 

desenvolvido e modificado em relação a tudo que nele vive, trabalha, e exerce formas de 

interferência variadas. Alcançados os objetivos propostos, espera-se ser possível identificar 

uma aceitável reorganização oportuna em torno do que se poderá concluir a respeito da 

influência da distribuição da indústria do vestuário no recorte espacial apontado, afetando todas 

as áreas envolvidas, e principalmente, a economia girada em torno desse âmbito. Por fim, 

acredita-se que esse estudo servirá como material balizador para compreensão do espaço em 
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análise, para o planejamento estratégico municipal e para a realização de futuras pesquisas sobre 

a temática em questão. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A relação entre a indústria do vestuário e a construção do espaço da cidade é 

nítida, pois, conforme os levantamentos realizados nos estudos sobre a temática, grande 

parte da população é empregada em tal indústria e ela possui papel marcante na 

organização espacial local e regional, posto que movimenta a economia de uma forma 

direta, gerando emprego e renda para a população de Parelhas/RN, município sobre o qual 

se debruça esse projeto. 

No que se refere ao processo de produção da pesquisa, relata-se a necessidade do 

técnico em possuir conhecimento aplicado a sua área de formação, visando a ampla 

clarificação do trabalho, o qual contribui de forma ativa na mudança socioeconômica da 

região do Seridó do Rio Grande do Norte.  

Logo, a pesquisa, em áreas do vestuário, está estritamente ligada ao fato de a 

região do Seridó constituir um polo de produção vestuário-têxtil, contribuindo para a 

necessidade de pesquisas relativas a produção fabril, condições sociais e transformações 

econômicas que possibilitaram a construção do espaço potiguar.  
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O ESTEREÓTIPO LÉSBICO: O CONSUMO COMO BEM SIMBÓLICO 

 

Palavras–chave: Consumo; Estereótipo; Invisibilidade; Lésbica; Globalização. 

 

INTRODUÇÃO  

 

Desde a década de 1990, sobretudo nos Estados Unidos, observa-se que apesar do 

preconceito contra os homossexuais, “mudanças na competição de empresas, no 

comportamento dos consumidores e na mídia em geral, assim como na contribuição por 

parte dos movimentos homossexuais, têm feito com que o mercado volte cada vez mais 

sua atenção para esta parcela da população” (PEÑOLAZA & WARALON apud NUNAN, 

2003, p.107). 

Uma plausível causa para a parcial superação desse preconceito foi a percepção, 

por parte do mercado, do poder de compra do grupo LGBTQ+  superior ao grupo de 

pessoas CIS héteras. Duas possíveis razões para tal superioridade financeira, de acordo 

com Mareschie et al (2011), seria o fato de casais homoafetivos, em sua maioria, não 

terem filhos, assim como geralmente possuírem um nível acadêmico superior. Tais 

razões, de acordo com a consultoria Congnatins, garante ao grupo homossexual uma 

renda duas vezes maior do que o grupo CIS hétero. Ainda de acordo com a mesma 

companhia, o ganho de casais gays é três vezes maior que o de casais lésbicos 

(PACHECO, 2017, p.2).  

A partir dessas considerações, o presente artigo busca analisar, primeiro, a 

valorização do poder de compra homossexual, relacionando, por sua vez, o impacto dos 

estereótipos lésbicos com o consumo como bem simbólico; por conseguinte, busca 

explorar também a ideia de como o machismo, relacionado à dominação gay, limita o 

poder de compra lésbico; por fim, o artigo tem como objetivo, ainda,  o intuito de fazer 

um diálogo entre os conceitos de Milton Santos, sobre a globalização, e o Pink Money de 

acordo com a realidade lésbica.  

 

MATERIAL E MÉTODOS  
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Para efetuar o presente estudo, realizou-se uma pesquisa bibliográfica por meio 

de artigos e livros, a fim de revisar a literatura acerca dos temas em questão, gerando, 

com isso, novas reflexões. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

O consumo, para além da esfera econômica, reflete não apenas as necessidades 

e desejos de aquisição de bens materiais, mas também a identidade do próprio 

consumidor, de acordo com Zukin, Maguire, Campbell e Featherstone (apud CARMO, 

RIBEIRO & MESQUITA, 2017, p. 1): “Em um contexto em que a sociedade se encontra 

imersa em conjunturas simbólicas que são resultantes da construção dos significados 

sociais e culturais, o consumo torna-se parte desse processo”. 

Quando abdicam das caracterizações socialmente construídas acerca de o que é 

ser mulher, as lésbicas demonstram a necessidade de ser vistas para além de seus 

estereótipos, buscando, por meio do consumo, o direito de demonstrar as suas 

necessidades, desejos e, principalmente, a sua identidade (direito esse usufruído pelas 

mulheres CIS héteras). Essa perspectiva de construção social da identidade da mulher 

acha-se corroborada, por exemplo, por Simone de Beauvoir, segundo a qual não se nasce 

mulher, torna-se mulher. 

Nesse sentido, o estereótipo quanto ao que é ser uma mulher lésbica corresponde 

ao contexto lesbofóbico e heteronormativo em que a sociedade está inserida, uma vez 

que, “ para lesbinidades, as referências são sempre masculinas” (TOLEDO, 2000, p. 193). 

Assim, de acordo com a lógica heteronormativa, resta às lésbicas apenas a possibilidade 

de serem vistas como homens: dessa maneira, elas deveriam suprir as suas necessidades 

e desejos, assim como as representações, nos bens e serviços oferecidos à categoria dita 

masculina. Whirittig, ao tentar definir a identidade das mulheres homossexuais, expõe 

que a conceituação desse grupo ultrapassa as categorias de gênero  

 
[..] uma vez que as lésbicas não são econômica, política ou ideologicamente 
vistas como mulheres. [...], isso se dá porque se o que define a categoria 
“mulher” é sua posição social em relação à categoria “homem”, tal definição 
pressupõe relações heterossexuais. As lésbicas, pelo simples fato de recusarem 
a se tornar ou a se manter heterossexuais, não poderiam ser enquadradas na 
definição categórica de “mulher”. (WHIRITTIG, 2008 apud CARMEN; 
RIBEIRO; MESQUITA, 2017, p.3) 
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Além de demonstrar uma confusão entre condição sexual e identidade de gênero, 

–  pois exercer práticas sexuais homoafetivas, apesar de estar relacionado, não é o mesmo 

que se identificar na figura masculina ou feminina (NUNAN, 2003), – essa concepção 

errônea demonstra o poder de inclusão ou, no caso, de exclusão exercido pelo consumo 

em relação à identidade lésbica: já que, por não serem vistas como mulheres e por não 

pertencerem à categoria “homem”, as lésbicas são tornadas invisíveis pelo marketing e, 

consequentemente, excluídas dos padrões de consumo.  

          Sendo assim, uma esperança para as lésbicas, como para o público LGBTQ+ no 

geral, é o avanço do Pink Money, um segmento de mercado destinado inteiramente ao 

atendimento do público homossexual:    
[...]As pessoas já não compram mais objetos apenas pelo que eles podem fazer, 
mas pelo que eles significam. Para os homossexuais, comprar objetos 
especificamente anunciados para eles, significaria a concretização de um 
respeito esperado por tantos anos (CCLINI, 1996 citado por NUNAN, 2003)  
 

No entanto, é necessário perceber que o Pink Money, embora surja no contexto 

da percepção e valorização do poder de compra homossexual, não se caracteriza por um 

combate ao preconceito por meio do marketing, mas como uma simples necessidade de 

atrair um público consumidor emergente. Dessa forma, a aceitação dos LGBTQ+ no 

mercado pode tanto ser uma coisa boa, pelo suposto e posterior combate ao preconceito, 

ou apenas uma coisa alienada em função do mercado (NUNAN 2003, p. 137 ).  

Por sua vez, o Pink Money termina por se restringir a uma hierarquização dentro 

do próprio grupo LGBTQ+, conforme conceda uma alta visibilidade aos gays, resultando 

disso a invisibilidade dos demais integrantes do movimento. Essa pretensa superioridade 

dos gays pode ser entendida como um reflexo da cultura androcêntrica, que culmina com 

a dupla descriminação das lésbicas: primeiro, por serem lésbicas e segundo, por serem 

mulheres, apesar de não serem vistas dessa maneira, como já mencionado (PINAFI, s.d., 

902).  

A essa limitação do direito das pessoas da comunidade lésbica em serem 

representadas na esfera do consumo como bem simbólico, já que o Pink Money tem 

enfoque na figura gay, acrescenta-se o fato de que elas possuem poder de compra limitado 

por serem mulheres e terem um ganho econômico inferior ao masculino: “O hiato acerca 

das práticas discursivas desenvolvidas na convivência entre lésbicas e gays têm 

invisibilizado as assimetrias de poder calcadas no machismo, na misoginia e na 

lesbofobia” (PINAFI, s/d, p.3). Assim, de acordo com o que foi debatido, é possível 

estabelecer uma relação entre as mencionadas fragilidades do Pink Money e os três 
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conceitos de globalização de Milton Santos, segundo o qual “vivemos em um mundo 

confuso e confusamente percebido” (SANTOS, 2000, p.17). Para melhor compreender o 

geógrafo, é necessário admitir a coexistência de, ao menos, três mundos: 

 
O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo: a globalização como 
fábula; o segundo seria o mundo tal como ele é: a globalização como 
perversidade; e o terceiro, o mundo como ele pode ser: uma outra globalização. 
(SANTOS, 2000, p. 18). 

 
           O Pink Money estaria, pois, para muito além da esfera econômica, possuindo quer 

características positivas (como, por exemplo, o combate ao preconceito e o direito dado 

às comunidades LGBTQ+ de se expressarem por meio do seu consumo), quer negativas 

(como o caráter exclusivo, já que não engloba toda a comunidade, além do foco no lucro, 

de maneira que o combate à homofobia surge apenas em decorrência disso). Dessa 

forma, torna-se difícil defini-lo apenas como bom ou mau, havendo, por isso, a 

possibilidade de refleti-lo no contexto das referidas globalizações de Milton Santos.  

No particular à globalização como fábula, poderíamos entender a imagem de 

contra homofobia que as empresas, por meio de suas propagandas e produtos, tentam 

passar aos consumidores a fim de atrair tanto o público gay quanto o público CIS hétero 

simpatizante da causa LGBT+: para essas empresas, o combate ao preconceito torna-se 

uma condição para o lucro e não um objetivo social. Logo, quando o Pink Money aceita 

os homossexuais como consumidores, não quer dizer necessariamente que os aceite 

como cidadãos – o que revela a sua relação com a globalização como perversidade, uma 

vez que simplesmente busca novos consumidores.  

 
Neste sentido, [..] uma dura crítica ao crescimento do consumo homossexual e 
à aparente aceitação que o dinheiro pode comprar: o fato da homossexualidade 
ter se transformado em um segmento de mercado não quer dizer que o 
preconceito contra ela esteja menor; pelo contrário, agora ele é velado e, 
portanto, ainda mais perigoso.  (GOLDSTEIN apud NUNAN, 2003, p. 19) 
 

Outra questão acerca dessas empresas, que corrobora com a globalização como 

perversidade, é o caráter totalmente exclusivo de suas mídias, uma vez que, ao 

transformarem os gays em um segmento de mercado, elas unificam a figura gay ao passo 

que também excluem as demais orientações sexuais, conforme observado por alguns 

teóricos citados por Nunan (2003, p. 108):  

 
Gays e lésbicas passaram a ser descritos a partir de então como um “mercado 
dos sonhos”, atingindo uma visibilidade impensada até alguns anos atrás [..] 
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visto que não existe um modo único de ser gay, os homossexuais também não 
teriam um comportamento de compra homogêneo e portanto não poderiam ser 
considerados como um segmento de mercado. 
 

Por fim, a relação com uma outra globalização surge fundamentada nos mesmos 

tópicos debatidos anteriormente, apresentando, no entanto, uma fundamentação social e 

política distinta: por exemplo, em vez de criar um segmento de mercado fundamentado 

apenas na figura estereotipada e homogênea, desenvolver um seguimento abrangente não 

só para o público LGBT+, mas também para a sociedade como um todo – e, assim, tornar 

a lucratividade consequência do combate ao preconceito, permitindo a construção de um 

outro mundo, por meio de uma globalização mais humana, conforme Milton Santos 

(2000, p. 20):  
As bases materiais do período atual são, entre outras, a unicidade da técnica, a 
convergência dos momentos e o conhecimento do planeta. É nessas bases 
técnicas que o grande capital se apóia para construir a globalização perversa 
de que falamos acima. Mas, essas mesmas bases técnicas poderão servir a 
outros objetivos, se forem postas ao serviço de outros fundamentos sociais e 
políticos.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De acordo com o que foi exposto, conclui-se que o consumo não se relaciona 

apenas com a economia, mas também com as individualidades de cada consumidor em 

determinado contexto social.  Dessa forma, por não serem vistas como mulheres (em 

decorrência dos estereótipos de orientação sexual da cultura heteronormativa, na qual ou 

se é homem ou mulher), as lésbicas, por conseguinte, não são vistas como um público 

consumidor especifico e, assim, não se veem representadas no mercado. Esse, por assim 

dizer, apagamento de sua representação social resultam, ainda, do machismo que atua sob 

as mulheres, inferiorizando os seus ganhos econômicos em relação aos masculinos, e, por 

fim, a mencionada hierarquização da figura gay dentro do movimento LGBTQ+.  

Quanto ao Pink Money, é perceptível a sua atenção para com o público. No 

entanto, a hierarquização da figura gay dentro do movimento LGBTQ+, no contexto do 

consumo como bem simbólico, expressa-se por meio do Pink Money na priorização de 

mídias a esse público específico em detrimento dos demais integrantes da comunidade 

homossexual, a exemplo das lésbicas.  

Diante dessa contradição do Pink Money, recorreu-se às teorias das globalizações 

de Milton Santos a fim de melhor compreendê-la. Com base nessa relação, comprovou-

se, primeiramente, que o Pink Money se mostra ao público como forma de combate ao 
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preconceito; percebeu-se, posteriormente, que ele se trata apenas de uma estratégia para 

aproveitar o poder de compra gay, homogeneizando, assim, a cultura gay e acabando por 

gerar ainda mais preconceito e segregação. 

Por fim, concluiu-se que a solução para esse impasse entre a fábula e a 

perversidade, seria o combate à homofobia ser encarado como objetivo, de modo que o 

lucro fosse a consequência, pelas empresas que lucram, tal qual pelas que almejam lucrar, 

com o Pink Money.  
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RECONHECIMENTO E REPRESENTATIVIDADE: MODA E CULTURA 

NEGRA NAS TRAJETÓRIAS DE ALUNOS DO CURSO DE TECNOLOGIA EM 

DESIGN DE MODA DO IFRN, CAMPUS CAICÓ 

 

Heloísa Medeiros de Araújo; Eudes Campelo Ferreira; Moally J. de B. Soares; Mozarth I. G. de 

Araújo; Vanessa B. de Lima 

IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas 

RESUMO 

O projeto faz parte das ações do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 

(NEABI) do IFRN, campus Caicó e tem como objetivo identificar a percepção dos alunos do 

curso superior de Tecnologia em Design de Moda em relação a cultura e identidade negra na 

moda a partir das suas trajetórias e vivências. Foi aplicado um questionário com os alunos do 

curso superior de Tecnologia em Design de Moda, sendo possível perceber que os mesmos 

possuem pouca percepção da identidade negra na moda. 

PALAVRAS-CHAVE: Moda. Cultura. Afrodescendente. Representatividade. 

ABSTRACT 

The project is part of the actions of IFRN's Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 

(NEABI), Caicó campus and aims to identify the perception of students in the Fashion Design 

Technology college in relation to black culture and identity in fashion. from their trajectories 

and experiences. A questionnaire was applied to the students of the College of Technology in 

Fashion Design. It was possible to realize that they have little perception of black identity in 

fashion. 

KEYWORDS: Fashion. Culture. Afrodescendant. Representativeness 
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1 INTRODUÇÃO  

A presença de negros nas instituições de ensino nem sempre está acompanhada de 

uma valorização da cultura e identidade do povo negro, mesmo tendo esse direito 

legalmente garantido, o preconceito ainda existe. Não é raro questionamentos e críticas à 

política de cotas, o que escancara um preconceito racial que é negado, mas praticado 

sistematicamente. 

Embora censos apontem que mais da metade da população é negra ou se reconhece 

pela sua origem negra, não há um consumo significativo de referência afro no mercado 

nacional. É perceptível que essa cultura não está em pé de igualdade com a cultura branca: 

os padrões de beleza, a culinária, a moda etc, sempre estão em menos evidência embora 

estejam no cotidiano das camadas populares. Considerando que a moda é um meio de 

reprodução cultural, para o caso dessa pesquisa, faz-se necessário estudá-la a partir de 

uma perspectiva étnico-racial. A utilização de referências afro-brasileiras na moda 

depende de um processo de resgate e valorização dos elementos que nos remetem à 

cultura negra.    

O projeto faz parte das ações do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas 

(NEABI) do IFRN, campus Caicó e tem como objetivo geral identificar a percepção dos 

alunos do curso superior de Tecnologia em Design de Moda em relação a cultura e 

identidade negra na moda a partir das suas trajetórias e vivências.  

Para atender o objetivo geral tem-se como objetivos específicos:  

- Coletar dados sobre a percepção dos estudantes do curso superior em Design de 

Moda do campus no que tange as referências da moda afro-brasileira;  

- Identificar os usos e as práticas dos alunos entrevistados em relação a moda afro-

brasileira; 

- Compreender o grau de conhecimento dos alunos sobre o NEABI e as atividades 

por ele desenvolvidas no campus. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO   

É preciso pensar a moda como um “fato social total” (MAUSS, 2001), ou seja, 

como algo que engloba diversas esferas da vida, envolvendo não apenas o vestuário, mas 

discursos, ideologias, mudanças sociais, etc. Nesse sentido, a moda é um fenômeno 

cultural que, como tal, precisa ser estudada e interpretada.  

. Considerando que a moda é um meio de reprodução cultural, 

(BOURDIEU,1998a), a distinção entre a cultura branca hegemônica e a de matriz africana 

pode ser notada na pequena quantidade de marcas que se dedicam à cultura afro-

brasileira.  

A presença de estampas étnicas ou africanas e a criação da moda voltada para 

negros, apesar da    dificuldade   para se estabelecer, é o fato da promoção da moda afro-

brasileira depender da afirmação da identidade negra (CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE HISTÓRIA, 2013). 

 A utilização de referências afro-brasileiras na moda depende de um processo de 

resgate e valorização do uso de cores, estampas e amarrações que nos remetem à cultua 

negra.   A    desvalorização da estética negra e de valores históricos da comunidade negra 

produziram uma rejeição dessa cultura (PORTCOM s/d).  A baixa autoestima resultante 

do   racismo, negado por Freyre (2006), se desdobrou em certo afastamento das 

referências de beleza e de vestimenta de referência negra. 

3 METODOLOGIA   

A partir dos objetivos propostos, optou-se por um formato de pesquisa qualitativa 

composta por técnicas e instrumentos que consideram a natureza multifacetada dos 

sujeitos e os contextos envolvidos nesse processo. Ademais, a pesquisa qualitativa 

permite um aprofundamento na análise necessária ao tipo de estudo que se pretende no 

caso dessa investigação.     

Nesse caso, a pesquisa   desenvolveu-se em três etapas, a saber: na  primeira etapa  

fez- se   leitura, fichamento de textos (capítulos de livros e artigos) e discussão dos temas 

relacionados à pesquisa com o objetivo de fundamentar a pesquisa; na segunda   etapa foi 
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realizada a coleta de dados através de entrevistas com questões abertas nas turmas do 

Curso de Tecnologia em Design de Moda; e por fim, na terceira etapa foi realizada a 

análise dos dados com base no referencial teórico, seguida da escrita do texto do artigo. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES   

No que se refere ao perfil socioeconômico dos alunos matriculados no curso de 

Tecnologia em Design de Moda, a maioria não tem emprego formal. Os que trabalham 

declararam ter ganhos inferiores a três salários mínimos.  Dos 99 estudantes que 

ingressaram entre os anos de 2016 e 2019, 67 responderam ao questionário (Gráfico 1). 

Gráfico 1 – Alunos entrevistados por ano de ingresso 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Do total de 66 respondentes, 56% se autodeclararam como pardos, pretos ou 

indígenas.  

 

Gráfico 2 - Autodeclaração 

 

Fonte: elaboração própria 
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A quantidade de aluno que adentraram no curso, por meio das cotas étnico raciais, 

cresceu progressivamente, sendo 2 cotistas em 2016, 3 cotistas em 2017 e 2018, 9 em 

2019 e apenas 1 aluno não informou na entrevista qual o seu ano de ingresso, totalizando 

18 alunos cotistas.  

 

Gráfico 3 - Cotista por etnia 

 

Fonte: elaboração própria (2019) 

 

Sobre a percepção dos alunos em relação ás referências da cultura negra na área 

de desenvolvimento de produtos da moda, foi perguntado o que consideravam como item 

de moda afro brasileira, foram citados: saias longas e rodadas, cores fortes, kaftans, 

estampas geométricas, étnicas e com simbologias de matrizes africanas. Além disso, o 

estilo dos cabelos foi bastante apontado, o uso de tranças, turbantes e penteado estilo 

black. Outra característica significante identificada foram os acessórios: argolas, 

bijuterias artesanais, lenços e produtos à base de matérias-primas naturais e miçangas. 

Percebe-se que o conhecimento demonstrado por eles advém do que a mídia divulga. 

Poucos demonstraram ter de fato conhecimento para identificar tais referências 

Quanto a representatividade negra dentro da comunidade acadêmica, dos 67 

respondentes, 21 declararam não se sentir representados por nenhum membro da 

instituição, 21 responderam se sentir representados por alunos e professores 

afrodescendentes e os demais nada responderam. 
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A maioria dos entrevistados acreditam na   viabilidade da produção de itens de 

moda com referência afro-brasileira no comércio local alegando que tais produtos teriam 

potencial de mercado, principalmente por que não há ainda um segmento, voltado para as 

necessidades do consumidor de moda, com referências afro-brasileiras. Tal percepção 

mesmo que seja mercadológica indica uma coerência, se considerarmos que, conforme 

os dados do último censo1, quase metade da população brasileira se autodeclara negro, 

pardo ou indígena.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A pesquisa, indica que, a despeito do grande número de estudantes     

autodeclarados pardos, pretos ou indígenas no Curso de Tecnólogo em Design de Moda 

do IFRN/campus Caicó, não há uma compreensão significativa das referências étnicas, 

sobretudo da cultura negra, no ambiente acadêmico. É perceptível que os estudantes, 

talvez por falta de conhecimento, não conseguem identificar tais referências, mesmo 

quando estas se evidenciam     no seu cotidiano.   

Assim, a pesquisa constata   uma relativa invisibilidade da   cultura negra e a 

necessidade de ações mais efetivas dos núcleos de estudos, sobretudo do NEABI. Espera-

se que essa pesquisa seja um primeiro passo nesse sentido. 
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RESUMO 
 
Nesse projeto de pesquisa faremos a análise da 
participação do sexo feminino no setor mineral 
do Seridó Potiguar. Tendo como foco principal 
descobrir o motivo que levou a mulher a 
trabalhar na área tão abrangente como a 
mineração, conhecer o trabalho da mulher no 
setor mineral nas empresas da região e 
entender o papel da mulher na divisão do 
trabalho nas empresas. Para tanto, elaboramos 
um questionário sobre o conhecimento e o 

posicionamento das mulheres no seu local de 
trabalho, obtendo uma coleta de dados de 
acordo com a entrevista realizada e após isso 
colocado em prática para a produção do artigo. 
A nossa hipótese de trabalho é compreender o 
papel das mulheres na mineração, apesar das 
barreiras que as mesmas enfrentam para 
chegarem onde estão hoje e mostrar que a 
desigualdade de gênero e o assédio prevaleceu 
na maioria das vezes no seu local de trabalho. 

 
PALAVRAS-CHAVE: MINERAÇÃO. MULHERES. DESIGUALDADE. 

 

ABSTRACT
In this research project we will analyze the 
participation of females in the mineral sector at 
the Potiguar seridó. Having as Its main focus to 
find out the reason why women work in such a 
wide area as mining, to know women's work in 
the mineral sector at companies in the region and 
to understand the role of women into the division 
of labor at companies. For this purpose, we 
designed a questionnaire about the knowledge 
and positioning of women in their workplace, 

obtaining a data collection according to the 
interview conducted and then put into practice 
for the production of the article. Our working 
hypothesis is to understand the role of women in 
mining, despite the barriers they face to getting 
to where they are today and to show that gender 
inequality and harassment most of the time did 
not prevail in their workplace. 
 

 
KEYWORDS: MINING. WOMEN. INEQUALITY. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em nossa sociedade, o sexo feminino desde da sua infância tem como uma 

socialização desempenhar as atividades domésticas, para substituir a presença maternal, 

enquanto a mesma esteja em seu trabalho profissional, já a criança do sexo masculino tende 

a desenvolver mentalmente com um propósito de ser o líder da casa e trabalhar bastante para 

construir uma vida estável e segura ao lado de sua família. A maioria das mulheres possuem 

uma boa educação com relação aos demais homens, diante dos dados do IBGE de 2016, as 

mulheres de 15 a 17 anos de idade tinham frequência escolar líquida de 73,5% para o ensino 

médio, contra 63,2% dos homens. Mesmo assim, as mulheres não são valorizadas e nem 

reconhecidas no mercado de trabalho, por elas serem conhecidas como o sexo frágil. Há um 

grande preconceito relacionado a isso, tornando cada vez mais difícil e complicado o 

reconhecimento do seu trabalho. A sociedade tradicional acredita que o homem é superior a 

mulher independente de qualquer situação ou momento, essa visão é inconveniente, pois a 

mulher tem a capacidade de realizar as mesmas ações que o homem e sustentar sua própria 

família. 

O setor mineral é uma área que proporciona mais oportunidades para o homem, 

desprezando a capacidade do trabalho feminino no mesmo espaço. Apesar de ser bem 

pequena a presença da mulher nesse setor, permite mostrar um desenvolvimento profissional 

similar ao do homem. Em meio de inúmeros obstáculos para conseguir trabalhar nesta área, 

as mulheres ainda sofrem assédios sexuais e morais, assim, dificultando mais ainda sua vida 

profissional.  

O estado do Rio Grande do Norte tem referência brasileira na extração mineral, 

dando ênfase a sua produtividade e assistência na sua economia, tornando o estado com 

elevado crescimento de empregos e oportunidades para a população Norte Rio Grandense. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO   

Para compreender nosso problema de pesquisa, buscamos apoio em autores que 

discutiam a temática. Nos apoiamos nos seus conceitos para fazer a nossa análise. A primeira 

diferença de gênero que encontramos na mineração é a invisibilidade da mulher no setor 

mineral. Como já amplamente discutido neste texto, trata-se de uma atividade de domínio 

masculino e, portanto, sem lugar para as mulheres, na percepção da sociedade. Além de tudo 

isso, quando inseridas na mineração informal, muitas delas tornam-se mulheres mineradoras, 
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embora seu trabalho não seja reconhecido como tal e seja considerado como uma extensão 

de suas atividades domésticas, sem reconhecimento como atividade econômica, mas apenas 

como uma ajuda ao marido ou à família, e sem remuneração, como sugere o índice de 17,8% 

de mulheres não remuneradas na mineração brasileira (JORGE,2005). Em muitas situações, o 

caráter familiar da atividade mineral informal leva estas mulheres a uma sobrecarga de 

trabalho. Com isso, elas mostram dificuldade para assumir o controle de sua sexualidade e 

da maternidade (ESMERALDO ET AL.,2003), controle já conquistado por outras camadas 

sociais, mantendo assim suas obrigações para com o lar e com os filhos, além de seu trabalho 

na mina.  

Essas mulheres enfrentaram e enfrentam ainda todo tipo de preconceitos e 

dificuldades, como mostra muito bem o filme Terra Fria (TERRA FRIA, 2005); 

preconceitos sociais nas próprias comunidades mineiras, por realizarem tarefas 

“masculinas”, dificuldades em seus relacionamentos com os mineradores e empresários, com 

muitos casos de assédio ou falta de companheirismo, tendo algumas até que lutar na justiça 

para conseguirem garantir seus direitos, dificuldades para terem acesso a créditos quando são 

elas as “donas” de empreendimentos mineiros e, sobretudo, enfrentam o não reconhecimento 

por parte da sociedade do trabalho que desenvolvem, continuam sendo invisíveis após vários 

milhares de anos de história da mineração. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa tem uma abordagem qualitativa, tendo por base a análise das falas de 

mulheres que trabalham no setor de Mineração. 

O desenvolvimento do trabalho segue o itinerário descrito abaixo: 

● Revisão Bibliográfica: leitura de artigos e trabalhos científicos nas áreas de 

Sociologia e Mineração. 

● Elaboração de instrumento de pesquisa: a partir das leituras e dos diálogos iniciais 

elaboramos um conjunto de questões que nos possibilitasse a compreender a realidade 

das mulheres no setor mineral no município. 

● Aplicação do teste piloto: o primeiro conjunto de questões foi aplicado em forma de 

teste, em uma das empresas do setor na cidade.  
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● Aplicação do questionário: a partir da avaliação do questionário piloto elaboramos a 

versão final do instrumento de pesquisa que foi aplicado nas demais empresas do 

setor na cidade. 

● Análise dos dados: a partir dos dados coletados procedemos com a leitura e análise 

das falas de forma qualitativa. 

● Produção do artigo: a partir desta análise elaboramos o presente trabalho e atualmente 

estamos trabalhando em um artigo para o projeto integrador. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nesta seção, apresentamos a análise, ainda parcial, desenvolvida a partir de 

entrevistas realizadas em três empresas de mineração da região. Os nomes das empresas não 

são citados e as pessoas entrevistadas receberam nomes fictícios. 

Na primeira empresa houve três entrevistadas, com idades compreendidas na faixa 

etária de 22 a 50 anos. Todas têm o ensino médio incompleto e suas cargas-horárias de 10 

horas por dia. De acordo com seus relatos, não sofreram nenhum tipo de assédio ou 

desrespeito no ambiente de trabalho. Não abriram mão da vaidade no local de trabalho, 

apenas seguiram alguns critérios como trabalhar de cabelo preso, ambas acreditam que a 

mulher pode realizar a mesma atividade que o homem, menos o trabalho braçal. A entrevista 

se desenvolveu de forma tensa, com respostas curtas. Um dos motivos relacionados às 

respostas foi o fato de ter um superior do lado delas no decorrer da entrevista, o que nos levou 

ter dúvidas se as respostas condizem totalmente com a realidade vivenciada no ambiente. 

Na segunda empresa foram entrevistadas duas mulheres com idades entre 24 a 35 

anos, possuindo ensino médio completo, contendo uma carga horária de 8 horas a diária. De 

acordo com seus relatos já sofreram assédio e desrespeito por serem mulheres e trabalharem 

em um ambiente considerado masculino. De acordo com seus relatos, ambas nunca abriram 

mão da vaidade, sempre vão trabalhar arrumadas, porém, com roupas adequadas para o seu 

serviço. Elas concordam que a mulher pode realizar a mesma atividade que o homem, apenas 

com exceção do trabalho pesado. Foi uma entrevista muito produtiva. 

Na terceira empresa foi entrevistada uma mulher de 47 anos, que possui ensino médio 

completo e atua como gerente financeira da empresa, sua carga horária é relativa. De acordo 

com o seu relato, já foi desrespeitada e ofendida em um seminário que aconteceu fora da 

empresa, relacionado ao setor mineral, por ser uma mulher e trabalhar em uma cerâmica. 
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Segundo a mesma, foi dito no seminário que mulher em uma cerâmica só serve para lavar 

banheiro. Acredita que a mulher pode fazer a mesma atividade que o homem e é uma mulher 

bastante vaidosa. A entrevista foi muito satisfatória.  

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta pesquisa objetiva compreender o lugar da mulher no setor mineral. Com base 

nas informações adquiridas nas entrevistas, concluímos que a presença neste setor é de suma 

importância e é fundamental para quebrar a barreira das desigualdades de gênero que existem 

na sociedade. O setor mineral é uma área que proporciona mais oportunidades para os 

homens do que para as mulheres. Diante das informações coletadas, percebemos que além 

do desrespeito que a sociedade impõe sobre a mulher, ao trabalharem em um setor 

considerado masculino, elas ainda sofrem diferentes formas assédio no ambiente de trabalho. 

Em geral, de colegas de trabalho de diferentes níveis de hierarquia. A mulher enfrenta muitos 

obstáculos para conseguir trabalhar nesse setor e quando começa tem que está preparada para 

enfrentar um obstáculo maior que é o assédio que sofre no seu ambiente de trabalho. 
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MULHERES E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL TECNOLÓGICA 

IFRN – Campus Natal Zona Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências humanas 

RESUMO 

O presente projeto aborda a temática da presença feminina na área de ciências exatas e               

tecnológicas, tendo como foco os fenômenos de concentração de mulheres em áreas            

específicas e diminuição do número de mulheres nos níveis elevados da carreira. Com             

objetivo de verificar e atestar as condições gerais que levam as mulheres à escolha, ingresso,               

desenvolvimento e exercício ascensão profissional nessas áreas do conhecimento. O projeto           

traz um estudo realizado com as alunas matriculadas nos cursos de informática para internet e               

eletrônica do IFRN campus Natal Zona Norte, e mulheres formadas nessas áreas, através de              

questionários. Assim como, resultado de uma análise no quadro de docentes do IFRN campus              

Natal Zona Norte, realizada a fim de verificar a presença desses fenômenos. Com a pesquisa               

buscamos colaborar para um maior entendimento do tema, e assim contribuir para melhores             

propostas de incentivo ao ingresso de mulheres na área, além de despertar e incentivar os               

estudos nesse âmbito servindo de base como tal. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres. Ciências e Tecnologia. Carreira. Paridade de Gênero. 

 

ABSTRACT 

This project addresses the theme of female presence in the exact sciences and technology              

area, focusing on the phenomena of concentration of women in specific areas and reduction of the                

number of women in high career levels. In order to verify and attest to the  
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general conditions that lead women to choose, join, develop and exercise their professional             

advancement in these areas of knowledge. The project includes a study conducted with the students               

enrolled in the IFRN campus Natal Zona Norte's computer and internet informatics courses and              

women graduated in these areas through questionnaires. As well, as a result of an analysis in the                 

IFRN campus Natal Zona Norte faculty, carried out to verify the presence of these phenomena.               

With the research we seek to contribute to a greater understanding of the subject, and thus                

contribute to better proposals to encourage the entry of women in the area, in addition to arouse and                  

encourage studies in this area serving as a basis. 

KEYWORDS: Women. Science and technology. Career. Gender parity. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Recentemente, no Brasil, estudos indicam que há uma grande desigualdade na           

representatividade feminina na ocupação de posições de maior importância para a sociedade,            

sobretudo no meio acadêmico e científico, e isso está relacionado também com a própria              

procura pelas áreas de ciências exatas e tecnológicas que é baixa (LETA, 2003). 

Considerando que a ausência de interesse da população geral, temos um agravador a             

mais quando olhamos para o interesse de mulheres perante essa área. Cunha et al (2014)               

mostram o resultado de uma pesquisa realizada em todo país, que avaliou o interesse das               

estudantes brasileiras pela carreira científica. Dentre os resultados, constatou-se que o número            

de estudantes do sexo feminino que pretendem ou se interessam em se tornarem cientistas, é               

baixo em todas as situações analisadas, tanto na média brasileira de estudantes do Ensino              

Médio, quanto na comparação por regiões brasileiras, e em comparação às escolas de maior e               

menor média do ENEM. 

Outro fator apontado ao abordar esse tema, é que o número de mulheres que              

conseguem chegar aos níveis elevados da carreira são bem menores se comparado aos homens  
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que conseguem o mesmo feito. Esse fenômeno é denominado diminuição de mulheres nos             

níveis elevados da carreira.  

Tendo em vista o acima exposto, decidimos realizar um estudo com alunas do IFRN              

Campus Natal Zona Norte que estão cursando o ensino técnico integrado em informática para              

internet e eletrônica, para saber o que as motivou a ingressar no curso em que estão.                

Procuramos saber se a experiência proporcionada pelo curso é um incentivador para elas             

seguirem carreira na área e também em que outra possível área elas pretendem ingressar ao               

término do curso.  

Outra perspectiva observada nesse trabalho de pesquisa, também dentro do contexto           

do IFRN campus Natal Zona Norte, diz respeito aos docentes. Procuramos identificar se há              

presença do fenômeno gender tracking e de diminuição das mulheres em níveis elevados da              

carreira na área de ciências exatas e tecnológicas.  

Além disso, para as profissionais formadas em nível de graduação nessa área            

questionamos o que as motivou a ingressar em tal esfera do conhecimento. A partir dessa               

realidade empírica, procuramos identificar as dificuldades que foram encontradas nessa área           

no decorrer de sua formação. Se elas concordam que há uma facilidade masculina em alcançar               

os níveis elevados na carreira, e por quais fatores. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Facilmente é possível diagnosticar as diferentes preferências por áreas de acordo com o             

gênero, conforme Velho e León (1998), esse fenômeno é conhecido como gender tracking, também              

sendo denominado de exclusão horizontal, por outros autores (OLINTO, 2011; SAITOVITCH;           

LIMA; BARBOSA, 2015). Uma das prováveis causas desse fenômeno associa essa disparidade de             

gênero no cenário científico ao processo de educação e os diferentes estímulos recebidos por ambos               

os sexos. Outra justificativa para essa diferença entre homens e mulheres nas carreiras científicas              
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faz-se associação aos estereótipos sociais, no qual acredita-se haver aptidões distintas para homens             

e mulheres. 

Outro fato a ser apontado tratam-se da diminuição no número de mulheres nos níveis              

elevados da carreira. Mecanismo social quase imperceptível, que tende a estagnar as mulheres             

em atividades subalternas e impedi-las de progredir em suas carreiras (OLINTO, 2011).            

Conforme Valentova et al (2017) alguns fatores que podem ser considerados motivadores            

desse fenômeno, são a maneira como se delineia a carreira científica sem possibilidade de              

pausa; a dificuldade em conciliar uma jornada dupla entre a grande carga de trabalho e vida                

familiar; além disso, o fato de estarem em minoria, pode levá-las a uma maior probabilidade               

de desistirem de suas carreiras. 

3 METODOLOGIA  

Realizaremos uma pesquisa de caráter descritiva, com abordagem quantitativa e          

qualitativa, utilizaremos a metodologia de levantamento de dados, explorando a temática da            

presença feminina na área de ciências exatas e tecnológica, dentro do contexto do IFRN              

campus Natal zona norte, e com mulheres formadas nessas áreas. 

Desse modo, aplicamos um questionário de caráter quantitativo e qualitativo com as            

alunas do campus matriculadas nos cursos de informática para internet e eletrônica, a fim de               

obter dados sobre a percepção das alunas diante da área a qual elas optaram, e especular se há                  

interesse em seguir carreira.  

Também realizamos um levantamento do quadro de professores do campus, para           

investigar a ocorrência dos fenômenos de concentração de mulheres em áreas específicas e            

diminuição de mulheres nos níveis mais elevados da carreira. 

Por fim, aplicamos um questionário também de carácter quantitativo e qualitativo de            

destinado à mulheres com formação nas áreas de ciências exatas e tecnológicas, de dentro e               

fora do campus, para obter dados sobre a percepção dessas profissionais sobre a suposta              
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facilidade dos homens em atingir os níveis elevados da carreira, a qualificação oferecida pelos              

respectivos cursos as quais elas se formaram e o motivo que as levou a ingressar nessas áreas. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Esperamos com o resultado do projeto evidenciar lacunas a serem melhor exploradas acerca             

do tema, ao investigar possíveis motivos que as levam, ou não, a optar pelas áreas de ciências exatas                  

e tecnológicas e entendendo as condições gerais durante suas formações, pode propor soluções             

eficazes para estimular o ingresso e proporcionar um melhor desenvolvimento das mulheres perante             

essas áreas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dessa forma, a partir deste estudo entendemos o apontamento de elementos do            

fenômeno cultural definido como “machismo” sendo um fator negativo durante todo processo            

histórico e atual do ingresso, assim como, no desenvolvimento e ascensão profissional            

feminina no campo das ciências exatas e tecnológicas. Também verificamos um baixo            

interesse em seguir nessas áreas mesmo por parte das alunas, que possuíam um contato mais               

aprofundado com as mesmas. E que as perspectivas por parte das mulheres formadas nessas              

áreas se dividem de maneira equilibrada em torno do fenômeno de segregação vertical. Por              

fim, conseguimos evidenciar lacunas a serem mais bem exploradas, para estimular o ingresso             

e proporcionar um melhor desenvolvimento das mulheres nas áreas de ciências exatas e             

tecnológicas. Apesar de a pesquisa ter sido aplicada para um público pequeno acreditamos             

que ele poderá contribui para maiores entendimentos acerca do tema.  
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RESUMO 
A realização da pesquisa vem produzindo em nós a reflexão sobre a relação sociedade da 

informação e mudanças de perspectivas sobre os riscos ambientais produzidos pelo progresso 

moderno. A pesquisa tem como objetivo geral analisar como se deu a mudança do modelo 

convencional de produção para o modelo agroecológico entre 14 famílias de agricultores. O 

embasamento teórico é, principalmente, a discussão de Ulrick Beck sobre a sociedade de risco 

e catástrofes emancipatórias. E a relação com a sociedade da informação de Manuel Castells. 

A metodologia é qualitativa: vamos realizar trabalho de campo. Já estamos usando entrevistas 

semiestruturadas e análise de conteúdo dos dados coletados. Os resultados parciais da 

pesquisa apontam aspectos importantes do processo de tomada de consciência, entre os 

agricultores, sobre os riscos ambientais e sociais criados pelo uso intensivo de insumos 

químicos. 

PALAVRAS-CHAVE: Agroecologia. Riscos. Internet. Agricultura familiar. 

 

ABSTRACT 

The realization of the research has been producing in us the reflection on the relationship 

society of information and changes of perspectives on the environmental risks produced by 

modern progress. The general objective of this research is to analyze how the conventional 

model of production was changed to the agroecological model among 14 families of farmers. 

The theoretical basis is mainly the discussion of Ulrick Beck on the risk society and 

emancipatory disasters. And the relationship with the information society of Manuel Castells. 

The methodology is qualitative: we will perform fieldwork. We are already using semi-

structured interviews and contents analysis of the collected data. The partial results of the 

research point out important aspects of the process of capture of consciousness, among 

farmers, on the environmental and social risks created by the intensive use of chemical inputs. 

KEYWORDS: Agroecology. Risks. Internet. Family agriculture. 

 

1 INTRODUÇÃO 

O município de São Miguel localiza-se na mesorregião Oeste Potiguar e na 

microrregião da serra de São Miguel, no estado do Rio Grande do Norte. Está distante 460 

1940 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

quilômetros de Natal, a capital do estado. Os agricultores familiares analisados formam 14 

famílias que produzem no modelo agroecológico. Desse total, apenas 8 são integrantes da 

feira agroecológica do município. A feira foi criada em 2018, tendo como mediadores as 

ONGs SEAPAC (Serviço de Apoio aos Projetos Alternativos Comunitários) e Central das 

Associações, a Secretaria Municipal de Agricultura, a EMATER/RN, o STR-Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais e o SINTRAF-Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura Familiar. 

O problema dessa pesquisa é: qual a importância do processo de mediação feito pelas 

ONGs e entidades para mudança do sistema produtivo convencional para o sistema 

agroecológico nessas famílias? O problema abordado relaciona-se com outras áreas do 

conhecimento como a química, a ecologia, geografia e ciências política. 

 O objetivo geral é analisar como as famílias mudaram do sistema produtivo 

convencional para o sistema agroecológico. Construímos três objetivos específicos: obter 

informações gerais sobre a mudança de sistema produtivo agrícola entre as famílias; analisar o 

processo de mediação das ONGs e entidades no tocante à mudança de orientação de plantio e 

compreender a importância das instituições mediadoras para a efetivação dessa transformação 

cultural. Os resultados esperados são obter dados que possibilitem apontarmos aspectos do 

processo de tomada de consciência por parte das famílias com relação aos problemas 

ambientais causados pelos agroquímicos. Apontarmos aspectos da relação ONGs/entidades e 

as famílias no tocante ao acesso a novas práticas de plantio e formas de perceber o meio 

ambiente. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A pesquisa está embasada teoricamente nas reflexões de Castells (2005) sobre a 

sociedade da informação. O mesmo autor acrescenta que uma das bases da sociedade da 

informação é:  

A penetrabilidade dos efeitos das novas tecnologias. Como a informação é uma 

parte integral de toda atividade humana, todos os processos de nossa existência 

individual e coletiva são diretamente moldados (embora, com certeza, não 

dominados) pelo novo meio tecnológico (CASTELLS, 2005, p. 108). 

 

Outro conceito usado é o de agroecologia que é entendido como um processo 

complexo de articulação de saberes e práticas para fortalecer os processos sustentáveis social 

e ambientalmente (CAPORAL; COSTABEBER, 2004). Outra reflexão teórica importante são 
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os conceitos de sociedade de risco e catastrofismo emancipatório, elaborados por Becker 

(2018). A sociedade de risco global refere-se à sociedade moderna com sua produção 

tecnológica criadora de riscos sociais e ambientais. A ideia de catástrofes emancipatórias diz 

respeito ao fato de as informações transmitidas para as pessoas por jornais, Internet e ONGs 

sobre riscos pode criar potenciais mobilizatórios para se questionar as maneiras usuais de 

produção desses riscos (químicos, biológicos e sociais). E assim se formar possibilidades de 

construção de outros modelos de relações com a natureza e a sociedade.   

 

3 METODOLOGIA  

A pesquisa é de natureza qualitativa, passando por duas fases. Na primeira fase 

realizamos uma pesquisa teórica sobre a sociedade de risco (BECK, 2018), a agroecologia 

(CAPORAL; COSTABEBER, 2004), a sociedade da informação (CASTELLS, 2005) e a 

agricultura familiar (WANDERLEY, 2009). Na segunda fase, estamos realizando pesquisa de 

campo com as 14 famílias de agricultores e com as ONGs. Utilizamos entrevistas 

semiestruturadas, questionários e pesquisa de campo. A pesquisa de campo nas propriedades 

das famílias ainda não foi realizada. Para a interpretação dos dados estamos usando a análise 

de conteúdo (RICHARDSON, 2008). 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Os resultados esperados são a caracterização social da mudança de modelo de plantio 

entre as famílias; a obtenção de dados sobre o processo de tomada de consciência por parte 

das famílias com relação aos problemas ambientais causados pelos agroquímicos; destacar 

aspectos da relação ONGs/entidades e as famílias no tocante ao acesso à novas práticas de 

plantio e formas de perceber o meio ambiente. 

Os resultados parciais foram obtidos através de 5 entrevistas realizadas no mês de 

junho/2019. Cada uma das cinco famílias entrevistas possuem em média 1 hectare de terra e 

vivem com renda que oscilando de 1 a 2 salários mínimos. Em relação ao processo de 

mudança do modelo convencional de agricultura para o plantio agroecológico observa-se uma 

série de fatores desencadeadores. O saber familiar sobre as práticas agrícolas repassado de pai 
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para filhos; a preocupação com a saúde e a mediação das ONGs e outros órgãos, como 

mostram as falas seguintes:    

Primeiro que tudo, a saúde; faz bem para a pessoa. Só em sentir o cheiro de veneno 

minha boca já seca. Até aquele barragem que se coloca em casa para matar 

muriçoca eu já nunca gostei. (Agricultora familiar e integrante da feira 

agroecológica, grifos do pesquisador). 

 

Nós não tinha conhecimento sobre agroecologia. Na época o pessoal já produzia 

natural; meu pai já produzia natural. Porque na época dos mais antigos não existiam 

esses venenos na nossa região. (Agricultor familiar e integrante da feira 

agroecológica, grifos do pesquisador). 

  

Já, eu já tinha conhecimento e mais de 7 anos de acompanhamento com a 

DIACONIA. Eles foram quem me ensinaram a trabalhar com verduras. Aí depois 

veio a SEAPAC. (Agricultora familiar e integrante da feira agroecológica, grifos do 

pesquisador). 

 

Além desses fatores, as entrevistas revelaram que a televisão teve também importância 

como elemento mediador das mudanças para a agroecologia. Outro fator importante desse 

processo é a própria feira agroecológica que se configura também como espaço de 

aprendizagem. Valem salientar, por último, que o papel das ONGs e outros órgãos no 

processo de aprendizagem de novas práticas agrícolas é visto pelos agricultores como de 

grande importância para a referida mudança.      

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento da pesquisa tem nos apresentado aspectos importantes do processo 

de formação das famílias como produtoras agroecológicas. E mostrado como esses processos 

de tomada de consciência ambiental estão intimamente ligados aos meios de comunicação, 

jornais e outras formas de mediações.  

Os resultados parciais apontam que fatores como o saber familiar, a mediação das 

ONGs/e entidades, televisão e a realização da feira agroecologia são agentes influenciadores 

das mudanças de atitudes das famílias no que diz respeito à prática da agroecologia. A decisão 

das famílias em não plantar mais com uso de agroquímicos se foi consolidando mediante a 

presença dos fatores citados. Como discute Beck (2018) as informações trazidas por ONGs, 

Internet e outras redes de contato tem efeitos contestatórios sobre as práticas vigentes de 

exposição a riscos ambientais e sociais.  
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ANÁLISE DAS PERDAS EM CANTEIROS DE OBRAS: ESTUDO DE 

CASOS EM EDIFICAÇÕES EM MOSSORÓ/RN 

RESUMO 

O presente artigo tem por objetivo avaliar, analisar e comparar as condições dos canteiros de 

obra e os mais frequentes tipos de desperdícios detectados em duas construções, de um prédio 

residencial feito pela empresa REPAV e de um domicílio particular, localizadas na cidade de 

Mossoró/RN. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliográfica para identificar estudos acerca da 

incidência de desperdícios na construção civil. Na sequência, desenvolveram-se estudos de caso 

nos dois canteiros de obras por meio da análise “in loco” das edificações e aplicação de 

entrevistas semiestruturadas para o levantamento dos principais tipos de perdas. Por fim, foi 

realizada uma análise comparativa entre os dois canteiros e os resultados apontaram que a 

construção da residência particular apresentou os maiores índices de desperdícios. Através das 

observações e análises, as empresas podem reavaliar seus métodos de trabalho e conduzi-los à 

redução do desaproveitamento do tempo de trabalho, mão de obra e materiais. 

PALAVRAS-CHAVE: Perdas. Construção civil. Desperdício. Canteiro de obras. 

ABSTRACT 

This article aims to evaluate, analyze and compare the conditions of the construction sites and 

the most frequent types of waste detected in two buildings, a residential building made by 

REPAV and a private residence, located in the city of Mossoró/RN. Case studies were then 

carried out at both construction sites by means of on-site analysis of the buildings and the 

application of semi-structured interviews to survey the main types of losses. For this, a 

bibliographical research was carried out to identify studies on the incidence of waste in civil 

construction.  Finally, a comparative analysis was carried out between the two beds and the 

results showed that the construction of the private residence had the highest rates of waste. 

Through observations and analyses, the companies can reevaluate their working methods and 

lead them to reduce the deutilization of working time, labor and materials. 

KEYWORDS: Losses. Construction. Waste. Construction site. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Souza (2005), a construção civil responde por cerca de 15% do Produto 

Interno Bruto (PIB). Apesar desta importância, a construção sempre apresentou um ponto 

negativo: grande quantidade de matéria-prima desperdiçada. 

Portanto, sempre que se fala em desperdício de materiais, o setor da construção 

civil é colocado em destaque. Por isso, cobra-se cada vez mais a busca pelo uso racional 

e eficiente desses recursos. Contudo, é importante ter em mente que perdas são 

características de qualquer processo de produção e que cabe aos profissionais da área 

entendê-las, tanto em termos quantitativos quanto de suas causas, para subsidiar suas 

decisões sobre como atuar para evitar que esses índices se elevem mais do que o 

necessário (SOUZA, 2005). 

Estima-se que em um metro quadrado de construção de um edifício são gastos em 

torno de uma tonelada de materiais, demandando grandes quantidades de cimento, areia, 

brita etc. Ainda são gerados resíduos devido às perdas ou aos desperdícios neste processo; 

mesmo que melhore a qualidade do processo, sempre haverá perda e, portanto, resíduos 

(SOUZA, 2005, p. 13). 

Face ao exposto, o presente trabalho visa desenvolver um projeto de pesquisa para 

a análise das condições de canteiros de obras no município de Mossoró/RN. Foram 

avaliadas as ocorrências, os momentos de incidência e a origem das perdas, e tendo 

conhecimento dos insumos desperdiçados, possibilitou a observação da influência do 

desperdício de insumos na construção civil sobre o andamento das construções, para que 

seja possível repensar a respeito do desenvolvimento sustentável nas construções.  

Na seção 1 está presente a introdução do presente artigo. As seções 2 e 3, 

respectivamente, apresentam o referencial teórico e a metodologia em que foram 

embasados a pesquisa realizada. A seção 4 expõe todos os resultados encontrados e na 5 

estão relatadas as considerações finais. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 DESPERDÍCIO NA CONSTRUÇÃO CIVIL 

Sabe-se que a Construção Civil se destaca por ser um dos setores onde o 

desperdício é maior. Chega-se a afirmar que com a quantidade de materiais e mão-de-

obra desperdiçados em três obras, é possível a construção de outra idêntica, ou seja, o 

desperdício atingiria um índice de 33%. (GROHMANN, 1998)  

Não há sentido algum ao se falar em qualidade na obra ou produtividade no 

processo construtivo, quando não se realiza o planejamento do local onde os serviços de 

produção da construção acontecem (SOUZA, 2000, p. 105). Como pode-se observar, 

além de um projeto bem elaborado, os canteiros de obras precisam ser contemplados por 

uma organização física, sendo fundamental para a otimização dos serviços e estocagem 

correta dos materiais, evitando assim o desperdício de materiais e de tempo. 

2.2 PERDAS 

O conceito de perdas na construção civil é, com frequência, associado unicamente 

aos desperdícios de materiais. No entanto, para Santos et al (1996) as perdas estendem-

se além deste conceito e devem ser entendidas como qualquer ineficiência que se reflita 

no uso de equipamentos, materiais, mão de obra e capital em quantidades superiores 

àquelas necessárias à produção da edificação. A classificação adotada neste trabalho 

partiu do conceito das sete perdas de Shingo (1981), adaptando-o para a construção civil. 

Cinco tipos de perdas foram identificados no decorrer da pesquisa: 

a) Perdas por superprodução: refere-se às perdas que ocorrem devido à produção 

em quantidades superiores às necessárias. 

b) Perdas por transporte: as perdas por transporte estão associadas ao manuseio 

excessivo ou inadequado dos materiais e componentes em função de uma má 

programação das atividades ou de um layout ineficiente. 

c) Perdas no processamento em si: têm origem na própria natureza das atividades 

do processo ou na execução inadequada deles. Decorrem da falta de procedimentos 
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padronizados e ineficiências nos métodos de trabalho, da falta de treinamento da mão de 

obra ou de deficiências no detalhamento e construtividade dos projetos.  

d) Perdas nos estoques: estão associadas à existência de estoques excessivos, em 

função da programação inadequada na entrega dos materiais ou de erros na orçamentação, 

podendo gerar situações de falta de locais adequados para a deposição deles. Também 

decorrem da falta de cuidados no armazenamento dos materiais.  

e) Perdas no movimento: decorrem da realização de movimentos desnecessários 

por parte dos trabalhadores, durante a execução das suas atividades e podem ser geradas 

por frentes de trabalho afastadas e de difícil acesso, falta de estudo de layout do canteiro 

e do posto de trabalho, falta de equipamentos adequados etc.  

2.3 ARMAZENAMENTO DE MATERIAL 

Segundo o Portal de conteúdo do Instituto da Construção (2018), na construção 

civil são vários os elementos que precisamos nos preocupar, mas o que muitos esquecem 

na hora de construir são os materiais – e como serão armazenados. A seguir são mostradas 

as formas corretas de armazenamentos de alguns materiais segundo o Portal. 

a) Peças de aço: Devem ser armazenados de forma a evitar distorções e a 

deterioração ou corrosão do próprio material. Aços de classes e tamanhos diferentes 

devem ser armazenados separadamente. Se as barras de reforço precisarem ser 

armazenadas durante um longo período, empilhe-as pelo menos 150mm acima do nível 

do solo. 

b) Cimento: Deverá ser armazenado o cimento num local seco e à prova de 

umidade para que não endureça. Os sacos de cimento não devem ser empilhados 

diretamente no chão, para que o material não absorva umidade. Coloque-os em cima de 

tábuas de madeira, de modo que eles fiquem 150mm a 200mm acima do chão. Mantenha 

um espaço de 600 mm entre as paredes e as pilhas. A altura da pilha não ultrapassar 10 

sacos e a largura não deve ter mais de 3 metros. 

c) Agregados: Para que não haja contaminação pelo solo, devem ser armazenados 

em um local seco e nivelado. Se uma superfície com essas características não estiver 

disponível, prepare uma plataforma com tábuas ou chapas de ferro corrugado antigas, ou 
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ainda uma fina camada de concreto para evitar a mistura com argila, poeira e outras 

substâncias. Mantenha uma distância suficiente entre pilhas de agregados finos e grossos, 

para evitar que o material nas bordas das pilhas se misture. No caso dos agregados finos, 

empilhe-os em um lugar onde a incidência de vento seja baixa para evitar perdas.  

d) Blocos de concreto: Assim como os tijolos, os blocos de concreto também 

devem ser armazenados perto do local de trabalho dos funcionários para facilitar o 

transporte e carregamento. A altura da pilha não deve ser superior a 1,2m, o comprimento 

não deve ultrapassar 3m e a largura deve ser de no máximo 3 blocos, para evitar quebras 

e garantir segurança aos trabalhadores.  

g) Tubos e conexões: Os tubos devem ser escorados lateralmente e as pilhas não 

podem ultrapassar 1,8 m de altura. Criar prateleiras para organização do estoque de 

acordo com as dimensões. A estocagem de tubos de PVC deve prever que uma das 

dimensões da instalação tenha, no mínimo, 6 m de comprimento. A área deve ser de cerca 

de 2 m x 7 m.. 

3 METODOLOGIA 

3.1 CARACTERIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES  

O residencial Central Park, pertencente à empresa REPAV, é do tipo popular, 

composto por três blocos com térreo mais quatro pavimentos cada, sendo esses com 

quatro apartamentos típicos e elevador. Já o domicílio consiste em uma residência de dois 

andares, no térreo se encontram: dois quartos (sendo duas suítes), uma cozinha integrada 

com sala de estar e sala de jantar, varanda gourmet e lavabo. No piso superior, se encontra 

um quarto social, um banheiro social, uma varanda e uma sala de TV. 

3.2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

A pesquisa iniciou com o levantamento das bibliografias existentes sobre o tema 

proposto. Em seguida, foi escolhido dois canteiros de obra para a aplicação dos critérios 

que as bibliografias sugerem. Esse projeto teve um enfoque qualitativo, constituindo-se 

num diagnóstico em relação aos canteiros de obra no que diz respeito à análise dos 

materiais que geram entulho, condições de estoque de materiais, limpeza e organização 
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da obra, forma de verificação de recebimento de material.  Foram realizadas visitas às 

construções para a análise de forma direta.  

Também foi desempenhada a aplicação de questionários semiestruturados com o 

mestre de obras, o engenheiro que presta consultoria à empresa, a técnica em Segurança 

do Trabalho e um pedreiro, com a finalidade de analisar a sua qualificação/conhecimento 

na atividade, qualidade dos equipamentos e materiais, investimento em segurança do 

trabalho e retrabalho. O levantamento dos tipos de desperdícios foi desenvolvido 

considerando suas classificações, amparado em Santos et al. (1996), no que se refere ao 

seu controle, natureza e origem. A pesquisa tem um caráter informativo e apresenta 

subsídios para evitar as perdas, bem como organizar o canteiro de obras.  

A figura 1 apresenta as etapas do projeto as quais foram utilizadas para respaldar 

o desenvolvimento da pesquisa. 

FIGURA 1 - Metodologia do projeto. Fonte: Autores (2019) 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1 DISPOSIÇÃO DE LAYOUT   

O canteiro de obras do residencial Central Park, é constituído por um 

almoxarifado, onde são armazenadas ferramentas e EPI's (Equipamento de Proteção 

Individual); instalações sanitárias, refeitório, vestiário e um ambiente de uso da técnica 

de segurança do trabalho, bem como o escritório onde encontra-se o engenheiro e os 

demais funcionários que comandam a obra. Diante da observação do canteiro, foi 

constatado que os materiais são organizados e distribuídos ao longo da obra em sessões, 

de acordo com a necessidade e etapa de execução do projeto. O gesso, as argamassas, os 

tijolos, a areia, o cimento e as cerâmicas são organizados sobre paletes de madeira, 

evitando assim o contato com o solo. Já as britas, ficam sobre um piso de concreto para 

evitar que o material entre em contato com o solo, como é exigido no item 18.24.5 da 
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Norma Regulamentadora NR18. As tubulações de PVC, por sua vez, são organizadas em 

andaimes de aço de acordo com seu diâmetro, conforme o item 18.24.3 da NR18, 

minimizando perdas e danos aos materiais armazenados.  

Todos os materiais armazenados são identificados em suas sessões com placas que 

descrevem: tipologia, dimensões (no caso das placas cerâmicas) e diâmetro (no caso do 

aço e tubulações de PVC). Também foram dispostas placas de identificação e sinalização, 

tanto nos locais de trabalho e desenvolvimento de funções específicas, quanto na 

identificação dos materiais e máquinas. Também espalhadas por todo o canteiro existem 

instruções e orientações de como usar os EPI's e EPC's (Equipamento de Proteção 

Coletiva), e alerta sobre os riscos presentes, de acordo com o item 18.27 da NR18. Quanto 

ao layout, no geral, possui um bom planejamento e execução, o que torna o ambiente 

organizado, facilitando o desenvolvimento da obra e buscando minimizar prejuízos com 

perdas e danificação de materiais, ferramentas e máquinas, além de maximizar o trabalho, 

diminuindo o tempo gasto com transporte, e evitando acidentes. 

FIGURA 2 – Layout do canteiro de obras. Fonte: Autores (2019)

 

Já a obra domiciliar, por dispor de uma área bastante restrita para sua execução, 

solicitou a cessão do terreno ao lado ao respectivo proprietário devido a necessidade de 
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armazenar material. Os materiais e o entulho gerado puderam ser encontrados tanto na 

área cedida como dentro da própria construção. Também pôde-se observar, ao lado da 

edificação, uma pequena estrutura formada por cordas e uma roldana que suspende os 

materiais para o andar superior e a betoneira, que conta com uma cobertura.  A área de 

vivência dispõe de um espaço bastante reduzido, contendo somente banheiro, bebedouro 

e local para as refeições. Foram vistos também alguns objetos não coerentes com a 

construção como um aparelho de som, bem como ferramentas de trabalho espalhadas pelo 

local, o que pode acarretar movimentações desnecessárias ou dificuldade para realizá-las, 

distrações e acidentes.  De modo geral, o layout da obra não é bem planejado, o que gera 

uma imagem desprimorosa e desorganizada da construção.  

FIGURA 3 – Obra unifamiliar. Fonte: Autores (2019) 

 

No decorrer da visita, foi observado o modo como os materiais estavam 

armazenados e sua coerência com o que é imposto pela NR18. A obra da REPAV 

apresentava o gesso, as argamassas, os tijolos, a areia, o cimento e as cerâmicas 

organizados sobre paletes de madeira, evitando assim o contato com o solo e devidamente 

identificados por placas. As tubulações de PVC, por sua vez, são organizadas em 

andaimes de aço de acordo com seu diâmetro, conforme o item 18.24.3 da NR18, 

minimizando perdas e danos aos materiais armazenados.  O maquinário em geral, como 

por exemplo a betoneira, é mantido na sombra, evitando a exposição excessiva ao sol e 

assim tardando o desgaste da máquina.    

O quadro abaixo apresenta os materiais verificados, indicando se estão em 

conformidade com o que é exigido pela NR 18. 

 

CONDIÇÃO AMBIENTAL OBRA MULTIFAMILIAR OBRA UNIFAMILIAR 

BLOCOS CERÂMICOS INCORRETO CORRETO 
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BLOCOS DE CONCRETO CORRETO - 

FERRAGEM CORRETO - 

LIMPEZA CORRETO - 

SINALIZAÇÃO CORRETO INCORRETO 

CIMENTO CORRETO CORRETO 

GESSO CORRETO INCORRETO 

AGREGADOS MIÚDOS CORRETO INCORRETO 

AGREGADOS GRAÚDOS INCORRETO INCORRETO 

PISOS DE CERÂMICA INCORRETO - 

TUBOS CORRETO INCORRETO 

Fonte: Autores (2019) 

É possível constatar no quadro acima que foram detectados erros no 

armazenamento dos blocos cerâmicos, pois se encontravam empilhados em uma altura 

acima de dois metros, a qual é exigida na NR18; nos agregados graúdos, dando ênfase à 

brita, que contatava o solo diretamente indo contra o item 18.24.5 da NR18 e nos pisos 

de cerâmica que não apresentavam nenhum tipo de proteção contra intemperes, somente 

uma lona que era utilizada em dias de chuva.  Já na obra residencial, não havia localização 

para nenhum tipo de sinalização para material, diferente da obra predial já apresentada. 

Os blocos de gessos que a Norma prevê uma distância de 30cm em relação à parede e ao 

piso estavam em contato direto com esses locais. Os agregados miúdos e graúdos não 

foram apresentados em baias nem tinham identificação. Os tubos não eram armazenados 

em lugares específicos, foram apenas deixados aleatoriamente pelo terreno da 

edificação.    

4.2 RECEBIMENTO DE MATERIAL  

Na visita da obra da REPAV foi relatado que o material recebido é conferido pelo 

método de amostragem, onde algumas unidades do insumo recebido são analisadas. Por 

causa da forte relação entre a empresa e seus fornecedores, há uma listagem de marcas 

confiáveis para cada material. O funcionário encarregado do recebimento e controle de 

material relatou também que há o uso do Sienge, um software de gestão ou ERP 

(Enterprise Resource Planning) desenvolvido pela Softplan para a indústria da 

construção. Através desse sistema, é possível gerenciar e integrar todas as áreas da 

empresa. A REPAV utiliza esse recurso no controle dos estoques de materiais, onde em 

todo final de expediente é feita uma atualização da quantidade utilizada para que seja 
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programada sua reposição e não haja atrasos na obra.  Na obra domiciliar, o mestre de 

obras também utiliza o método de amostragem para a conferência do material, porém de 

forma usual, não há nenhuma ferramenta que o auxilie além do projeto da edificação.  

4.3 TIPOS DE PERDAS DETECTADOS  

Com base nos estudos a respeito dos tipos de desperdícios foi feito um levantamento 

e foram identificadas na obra da REPAV perdas ocasionadas por transporte e no 

processamento. Na perda por transporte a responsabilidade é atribuída ao fornecedor, e 

não à empresa atuante. Entretanto, a perda no processamento se constitui 

responsabilidade do operante, que neste caso se atribui a quem está executando ou da 

referida empresa contratada para a obra.  

Ademais, os outros tipos de perda não foram identificados em virtude da empresa 

possuir medidas para que elas não sucedam, como: seguir o planejamento (onde qualquer 

mudança precisa ser justificada), seguir as normas da ABNT e fichas de verificação: tanto 

de serviço quanto de material. Os materiais excedentes são depositados em um galpão 

para serem reutilizados. Além disso, possuem o Sienge, um Software para construção 

civil, que auxilia na gestão da obra e controle de materiais. 

Contudo, foi possível averiguar que o domicílio particular evidencia uma maior 

diversidade de tipos de perda onde apenas três tipos não foram identificados.  Foram 

detectadas perdas por: superprodução (gerada principalmente pelo gesso), por transporte, 

no processamento (causada por mau dimensionamento e por questões estéticas da 

construção), e no movimento (durante a produção).  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Conforme foi mencionado a princípio, o objetivo desta pesquisa é avaliar, analisar 

e comparar as condições dos canteiros de obra e os mais frequentes tipos de desperdícios 

detectados nas duas construções 

Com o estudo bibliográfico, observações, levantamentos, comparações e análises, 

foi possível averiguar que a obra domiciliar de cunho particular evidenciou uma maior 

diversidade de perdas. Isso se deve ao fato de ser uma construção menor, a qual não segue 
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rigorosamente seus projetos por estar sujeita à alterações no projeto ao longo de sua 

execução, atrasos de fornecedores para a entrega de material,  prestação de serviços 

terceirizados que não são de responsabilidade da construtora, inconstância na equipe, o 

que afeta o cronograma e o orçamento da obra. Bem como, a elaboração do layout do 

canteiro é deficiente e o armazenamento de materiais é feito dentro do próprio 

empreendimento, o que gera maior desorganização e danificação de alguns materiais.  

Porém, vale salientar que grande parte das perdas encontradas em ambas 

construções são previstos, como a perda do gesso pelo tempo de pega, ou independem da 

construtora, como as perdas por transporte. Entretanto, uma boa organização de layout e 

o armazenamento adequado dos materiais, assim como o trabalho adequado contribuem 

para que as obras se aproximem cada vez mais de um modelo com o menor índice de 

desperdício possível como a "construção enxuta" ou “lean construction”, que visa 

aumentar a produtividade e a eficiência através da redução de perdas utilizando métodos 

como o “Total Quality Management” e “Just in Time”, a qual pode ser objeto de pesquisas 

futuras.  

Isso posto, as análises e levantamentos realizados, as quais permitiram identificar 

que a obra domiciliar é a que apresenta maior desaproveitamento de material e também 

evidencia perdas na obra realizada pela REPAV, podem ser utilizados como parâmetro 

para que as construtoras transmutem seus aspectos negativos com relação a isso, e 

promovam uma forma de trabalho mais eficiente.   
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Enio Fernandes Amorim4; Renato Samuel B. de Araújo.5 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias – Engenharia Civil 

RESUMO 

A construção civil é grande consumidora de materiais rochosos e aluviais, causando impactos 

ambientais, de um lado pelo desmonte de rochas e alteração de corpos hídricos e de outro modo 

produzindo alta porcentagem de resíduos de construção e demolição (RCD). Objetivando 

apontar alternativas ao uso de agregados naturais em obras rodoviárias, esta pesquisa analisou 

o emprego de RCD nas frações de brita 1 e areia na composição de um concreto asfáltico 

usinado a quente (CAUQ), para aplicação na camada de rolamento de pavimento flexível em 

rodovias. Produziram-se duas dosagens do concreto (uma convencional e outra com RCD), com 

quatro teores de ligante, entre 4,5% e 6,0%, aplicando-se o método comparativo entre ambos 

os traços. Realizaram-se os ensaios de rotina para os materiais e para as amostras das dosagens, 

utilizando-se o método de dosagem Marshall. Os insumos reciclados mostraram menor 

densidade aparente, alta absorção por água, desgaste abrasivo próximo ao do natural, entre 

outros índices atendeu aos limites exigidos para aplicação na destinação pretendida. Das 

análises dos traços produzidos, obtiveram-se resultados favoráveis, atestando-se positivo o 

emprego do RCD na composição de CAUQ. O estudo resultou na execução de um trecho 

experimental em área urbana do município de Natal, Rio Grande do Norte, Brasil. Porém, a 

análise de desempenho do trecho não é contemplada neste trabalho. 

PALAVRAS-CHAVE: Agregado reciclado. RCD. Pavimentação. Concreto asfáltico. CAUQ. 

ABSTRACT 

Objectifying to indicate alternatives to the usage of natural aggregates in mixtures for 

construction of road pavements, this research analyzed the employment of CDW in fractions of 

gravel 19,0mm and sand in the composition of an asphalt concrete, for application in the bearing 

layer of flexible highway’s pavement. Were produced two concrete’s mixtures (one 

conventional and another containing CDW), in four percentage of binder, between 4.5% and 

6.0%, applying the comparative method between both dosages. Were applied the tests of routine 

to the materials and to the dosages’ samples, employing the performing Marshall. The recycleds 

input showed less apparent density, high absorption by water, abrasion’s test near the natural 

one, beyond others parameters, respecting the limits required to application on the intended 

destination. From reviews about the produced mixtures it was obtained satisfactory results, 

attesting positive the use of the recycled aggregates analyzed in the composition of asphalt 

concrete, resulting on the execution of an experimental highway stretch in urban area from 

Natal county, Rio Grande do Norte, Brazil. However, the analyze about the stretch is not 

contemplated in this work. 

KEYWORDS: Recycled aggregate. CDW. Pavement. Asphalt concret. Asphalt mixture. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria da construção civil é uma arte da engenharia com suas belas obras, como 

edifícios, barragens, pontes e rodovias criando habitats, estabelecendo padrões de arquitetura e 

proporcionando maior mobilidade para as pessoas. Dessa maneira, o setor da construção civil 

promove a qualidade de vida das pessoas e incentiva o mercado movimentando sua economia. 

Este setor tem grande representatividade no processo de crescimento econômico e redução do 

desemprego, devido a sua capacidade de rapidamente gerar ocupações diretas e indiretas no 

mercado de trabalho (NETO, 2004, p. 2) e (ARAÚJO et al., 2006, p. 2). 

No Brasil, os dados mais recentes sobre a geração de RCD, publicados pela Associação 

Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2018) apontam  

nos seus últimos dez boletins (de 2008 à 2017) que a coleta de RCD cresceu de 29 milhões de 

toneladas para 45 milhões, enquanto que só na região Nordeste as coletas saltaram de 5,0 

milhões de toneladas para 9,0 mi. A mesma associação relata que, dentre a geração de resíduos 

sólidos urbanos (RSU), a parcela de RCD é a única com registros confiáveis. Esse produto é 

usado em sua grande parte como material de base em estradas  

(TABSH; ABDELFATAH, 2009). Contudo, os parâmetros físicos e a composição desses 

agregados reciclados variam de acordo com sua localização e este fator implica na qualidade 

do subproduto, no qual certamente influenciará em suas propriedades mecânicas. 

Consubstanciado nestes aspectos, este trabalho apresenta uma proposta de aplicação de 

RCD como agregados reciclados na fabricação de revestimento de pavimento asfáltico, em 

alternativa ao aproveitamento destes materiais e substituindo os rochosos naturais, do qual o 

setor da pavimentação é responsável por 18,37% do consumo de rocha britada no país, segundo 

estatísticas do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM, 2009). A princípio, foram 

realizados estudos de caracterização dos materiais, em seguida se procedeu a confecção de dois 

traços do concreto, sendo um com agregados naturais e outro contendo brita 1 e areia reciclados 

em substituição dos seus similares. Cujas análises objetivam a produção de um concreto 

asfáltico para execução de um trecho experimental liberado para o tráfego de veículos em área 

urbana do município de Natal, no estado do Rio Grande do Norte, Brasil.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A Resolução nº 307 do Conselho Nacional do Meio Ambiente  

(CONAMA, 2002, p 571), define que os resíduos originários de obras civis são advindos de 

construções, reformas, reparos e demolições, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em 

geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassas, 

gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, cabos elétricos, etc., 

comumente denominados de entulhos de obras, caliça ou metralha (AMORIM, 2013, p. 5). Os 

resíduos de construção e demolição, se forem selecionados, classificados e adequadamente 

limpos, transformam-se em agregados secundários prontos para serem usados em aterros ou 

concretos de baixa resistência (NETO, 2004, p. 7). 

Sena Neto (2018, p. 1) estudou a viabilidade técnica do reaproveitamento de RCD, 

produzidos na cidade do Natal-RN, como agregados na composição de revestimento asfáltico 

pré-misturado a frio (PMF), para aplicação em camada de rolamento de rodovias urbanas. Para 

tanto, analisaram-se quatro composições de misturas dos agregados, tendo-se aplicado o 

método Marshall para as dosagens. Nas conclusões da pesquisa, avaliou-se positivamente o 

potencial de aplicação do RCD na constituição de misturas asfálticas à frio, evidenciando a 

viabilidade técnica e ambiental do uso desse material reciclado nas obras de pavimentos 

urbanos. Contudo, seu estudo deteve-se apenas em escala de laboratório. 

Souza et al. (2012, p. 1) avaliaram o comportamento mecânico de um Concreto 

Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) confeccionado também com agregados de RCD, 

oriundos do Distrito Federal, para aplicação em camada de revestimento asfáltico. Nos estudos, 

obtiveram misturas asfálticas dosadas segundo a metodologia Marshall, enquadradas na faixa 

“C” no padrão do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT) e 

empregando-se cimento asfáltico de petróleo (CAP) 50/70 como ligante. Os resultados desse 

trabalho indicaram bom desempenho, segundo os pesquisadores, demonstrando que a 

reciclagem do RCD se apresenta como solução sustentável para destinação dos mesmos de 

forma compensatória ao uso de recursos naturais similares. 

O município de Natal-RN, dispõe da lei nº 6.298/2011 que regulamenta as atividades de 

reciclagem dos resíduos da construção civil no âmbito local. O último estudo sobre o manejo 
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de resíduos sólidos no município foi publicado nem 2015 por uma empresa licitada para 

diagnosticar a situação na ocasião, cujo documento é intitulado de Subproduto 2.2 do 

Diagnóstico de Serviços de Saneamento Básico, como parte integrante do Plano Municipal de 

Saneamento Básico – PMSB do Município de Natal. No documento é apontado dados do Plano 

de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos da cidade (PIGRS-Natal), na sua tabela 6 que, até o 

ano de 2027 90% dos resíduos da construção civil devam ser reciclados, (START, 2015, p. 34). 

3 METODOLOGIA 

Procedeu-se inicialmente a caracterização dos insumos e posteriormente a dosagem de 

dois traços de concreto asfáltico, sendo um com agregados naturais e outro empregando RCD. 

Foram moldados doze corpos de prova (CP) em quatro percentuais diferentes de CAP 50/70 

(três determinações por teor de ligante), adotando-se o método de compactação Marshall, para 

a pior condição de tráfego (aplicando-se 75 golpes por face dos CPs) e realizadas análises 

comparativas do comportamento físico e mecânico entre estes. Ao final, os estudos 

proporcionaram a execução de um trecho experimental, com o traço contendo RCD, porém não 

fazendo parte desta pesquisa as análises sobre o comportamento do pavimento executado. 

3.1 Materiais 

Utilizaram-se agregados naturais comercialmente denominados de brita 1 (um) e 0 

(zero) ou pedrisco, com diâmetros característicos entre 19,0mm e 9,5mm e entre 9,5mm e 

4,8mm, respectivamente; pó de brita (pdb) com diâmetro menor que 4,8mm, todos de rocha 

granítica, oriundos de jazida da região de Caicó-RN; areia lavada de rio e Cimento Portland 

utilizado como fíler (material de preenchimento) não importando sua função estrutural, uma 

vez que este atua como material inerte na composição. O agregado graúdo reciclado, na fração 

de brita 1 foi do tipo misto e também se utilizou areia reciclada, ambos de mesma procedência 

fornecidos por uma usina de processamento, do Grupo Duarte, localizada na região da grande 

Natal-RN, que atua na coleta e usinagem de resíduos de obras civis.  

O ligante utilizado neste projeto de pesquisa foi o cimento asfáltico de petróleo (CAP) 

50/70, proveniente de refinarias do estado do Ceará, Brasil, fornecido pela empresa TCPav 

(Tecnologia em Construções e Pavimentação), cujo ligante é carro-chefe empregado na região 
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em que se desenvolveu este estudo, nas obras de pavimento flexível com CAUQ. A seguir é 

apresentada a relação das normas aplicadas na etapa de caracterização (Tabela 1), às quais os 

métodos e as especificações estão submetidos. 

Tabela 1: Quadro de normas aplicadas na pesquisa. 

Material Ensaio Norma 

Agregados 

graúdo e miúdo 

(natural e 

reciclado) e fíler 

Classificação de resíduos Resolução nº 307 (CONAMA, 2002) 

Coleta dos agregados (procedimentos) DNER-PRO 120 (DNIT, 1997) 

Granulometria por peneiramento 
DNER-TER 403 (DNIT, 2000) 

DNER-ME 083 (DNIT, 1998) 

Índice de Forma (método crivo) DNER-ME 086 (DNIT, 1994) 

Densidade e absorção por água DNER-ME 081 (DNIT, 1998) 

Abrasão Los Angeles DNER-ME 035 (DNER, 1998) 

Massa específica da areia (frasco de 

Chapman) 
DNER-ME 194 (DNIT, 1998) 

Massa específica do Cimento Portland 

(frasco de Le Chatelier) 
DNER-ME 085 (DNIT, 1994) 

Cimento 

Asfáltico de 

Petróleo  

(CAP) 50/70 

Especificação de material 
Resolução nº 19 (ANP, 2005) 

DNIT 095-EM (DNIT, 2006) 

Densidade de materiais betuminosos DNER-ME 193 (DNIT, 1996) 

Ponto de fulgor DNER-ME 148 (DNIT, 1994) 

Ponto de amolecimento – Anel e bola DNIT 131-ME (DNIT, 2010) 

Viscosidade Saybolt-Furol DNER-ME 004 (DNIT, 1994) 

Determinação da Penetração DNIT 155-ME (DNIT, 2010) 

Concreto 

Asfáltico 

Usinado a 

Quente 

Método da Dosagem Marshall DNER-ME 043 (DNIT, 1995) 

Enquadramento de faixa e análise dos 

parâmetros 
DNIT 031-ES (DNIT, 2006) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Quanto a composição gravimétrica das três amostras observadas, os dados apontaram 

se tratar de ARM, conforme as classificações da Resolução nº 307 (CONAMA, 2002, p. 572), 

na categoria A.. Contudo, apresentou 88,25% de material cimentício e pétreo, valor bem 

próximo ao limite inferior de 90% da classificação como ARC. O que indica um material de 

boa qualidade na resistência à compressão, apesar dos 4% de materiais indesejados na amostra, 

conforme é representado na Figura 1 a seguir. 
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Figura 1: Composição gravimétrica das amostras: concreto, cerâmico, pisos e indesejáveis. 

 

 

A granulometria revelou a quase ausência de fíler nos agregados graúdos de RCD e 

natural com curvas de graduação aberta. Grande quantidade de finos nas amostras de areia 

reciclada e no pó de brita, o que pode levar a um aumento no consumo de CAP. Os agregados 

miúdos revelaram graduação densa ou bem-graduada, com distribuição de granulometria 

contínua. Quanto ao cimento Portland, obteve-se quantidade irrelevante de material retido na 

peneira 0,075mm e, devido as características apresentadas pelos agregados miúdos citadas 

acima, o uso do fíler foi compensado pela quantidade de finos presentes na areia reciclada e no 

pdb. Por fim, foram plotadas, entre o conjunto, as curvas da granulometria geral de ambos os 

traços, observando-se pequena variação na peneira de 12,7mm de 11,8% entre elas, tendo o 

traço com RCD mais de material retido nesta malha, entretanto, mantiveram-se praticamente 

sobrepostas. A Figura 2 abaixo contempla as informações neste parágrafo. 

Figura 2: Curvas da análise granulométrica dos agregados e dos traços. 
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Nas análises da densidade aparente dos materiais, de modo esperado, pode-se aferir um 

menor valor para os materiais reciclados em relação aos naturais correspondentes, uma vez que 

as britas e o pdb são oriundos de rocha granítica, ao passo que os agregados reciclados 

apresentaram composição heterogênea. Na verificação da absorção por água da brita 1, se 

obteve um valor de 0,6% no agregado natural e um valor dez vezes superior (6,2%) para o 

reciclado, constatando-se tratar de um material mais poroso e menos consolidado que o 

primeiro, além do fato que as amostras apresentaram frações de cerâmica vermelha (que contem 

argila) e pequena quantidade de gesso, o que faz reduzir a densidade e pode levar a um pequeno 

aumento no consumo de CAP. Os parâmetros do índice de forma e do desgaste abrasivo do 

RCD graúdo apontaram valores ligeiramente abaixo da brita 1 natural, contudo, sendo 

classificados como de boa qualidade, atendendo aos requisitos das respectivas normas  

DNIT-ES 031 (DNIT, 2006) e DNER-ME 035 (DNER, 1998), cujos resultados estão resumidos 

na Tabela 2 abaixo. 

Tabela 2: Resultados da densidade, absorção dos agregados e do desgaste. 

Material Densidade Absorção Índice de forma Los Angeles 

Brita 1 natural 2,59 0,6 % 0,92 31 % 

Brita 1 de RCD 2,19 6,2 % 0,87 35 % 

Brita 0 2,56 - - - 

Pó de brita (pdb) 2,63 - - - 

Areia natural 2,61 - - - 

Areia de RCD 2,54 - - - 

Cimento Portland 2,86 - - - 

 

Das análises do CAP 50/70 ensaiado aferiu-se uma densidade igual a 1,01; o ponto de 

fulgor, em função da segurança dos operadores e do equipamento empregado no estudo, a 

operação foi interrompida ao atingir a temperatura de 225 °C, uma vez que esta já atende ao 

limite de operação do material na confecção do CAUQ (devido ocorrer a quebra das moléculas 

do ligante aos 177 °C) não se tendo atingido os pontos de fulgor nem de combustão na ocasião. 

Na verificação da viscosidade segundo o método Saybolt-Furol, obteve-se como resultado o 

gráfico ilustrado na Figura 3 a seguir, cujo instrumento revelou como temperaturas de trabalho 

do CAP em 160 °C e de aquecimento dos agregados de 170 °C a 175°C. 
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Figura 3: Curva de viscosidade segundo Saybolt-Furol. 

 

Mediante análise granulométrica e o enquadramento na faixa “”C” padrão DNIT, 

conforme DNIT 031-ES (DNIT, 2006). A Tabela 3 abaixo apresenta a composição para um 

traço, denominado por TAN, com agregados convencionais e outro, denominado por TAR, 

contendo os agregados reciclados. 

Tabela 3: Percentuais de agregados utilizados nas dosagens de CAUQ. 

Agregados TAN Agregados TAR 

Brita 1 natural 10,0% Brita 1 RCD 13,0% 

Brita 0 40,0% Brita 0 40,0% 

Pó de brita 29,0% Pó de brita 25,0% 

Areia de natural 18,0% Areia de RCD 20,0% 

Cimento Portland 3,0% Cimento Portland 2,0% 

Em análise aos doze corpos de prova confeccionados, obtiveram-se os dados da massa 

específica aparente (Gmb), adotando-se o percentual de CAP para o maior valor observado 

neste critério, tendo o TAN apontado seu melhor desempenho aos 5,5% de ligante, ao passo 

que o TAR expressou curva ascendente, indicando o teor de 6,0% (Figura 4 a seguir) e o 

posicionamento das curvas seguiu a tendência do resultado da massa específica entre os 

materiais. Do volume de vazios (Vv - %), obtido pela relação entre a densidade máxima teórica 

– DMT e o Gmb, adota-se os valores entre 3,0% e 5,0%. Neste caso, a mistura convencional 

apontou na composição com 4,5% de asfalto valor de apenas 3,43% de vazios, enquanto o 

composto contendo RCD obteve a taxa de 4,7% de ligante, dentro da faixa limitada, conforme 

se observa na Figura 5 (também a seguir). Nesta análise, é perceptível que a mistura TAR 

apresenta naturalmente maior porosidade, possivelmente em decorrência da diversidade de 

materiais contidos no RCD, conforme apontado nos resultados da composição gravimétrica.  
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Figura 4: Relação Gmb - CAP. 

 

 Figura 5: Relação Vv - CAP. 

 

O índice seguinte é a relação da quantidade de ligante com o percentual de vazios  

(RBV - %), indicando o quanto de espaços nos agregados é preenchido por CAP. Neste fator, 

é obtido o teor de CAP da mistura que estiver entre os limites de 75% a 82%. Dos traços 

estudados na pesquisa, se obteve o percentual de 4,5% de ligante no traço natural, apontando 

um RBV de 75,11% e o traço com RCD registrou o melhor RBV (80,02%) aos 5,0% de ligante, 

estando o anterior e os posteriores fora da faixa normatizada, como consta na Figura 6 abaixo.  

E, por último, analisou-se a estabilidade Marshall (E - Kgf) versus ligante, que é a 

capacidade de suporte da massa asfáltica, quando submetida à compressão diametral 

semiconfinada, anotando-se o percentual de asfalto indicado pelo vértice do gráfico, cujo 

mínimo valor aceito por norma é 500 Kgf, para 75 golpes. Na Figura 7 abaixo, que traz os 

gráficos deste parâmetro, se percebe que a curva do TAR expressar valores com praticamente 

o dobro da mistura convencional. No TAN se anotou estabilidade de 700,11 Kgf e no TAR se 

obteve o valor de 1.347,88 Kgf, ambos aos 5,0% de CAP. Ressalta-se que todas as amostras se 

mantiveram acima do mínimo aceitável. 

Figura 6: Relação RBV - CAP. 

 

Figura 7: Relação Estabilidade - CAP. 

 

Embora os materiais naturais e o traço com os mesmos tendo mostrado massa específica 

maior em detrimento dos seus pares reciclados, a dosagem com RCD, além de ter na sua 
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composição materiais pétreos (graníticos), também contêm resíduos oriundos de concreto já 

consolidado (com ganho de resistência inicial) envolvendo as britas constituintes,  

conferindo-lhe ganho de estabilidade e esta é uma premissa possível de ser observada nos 

resultados do desgaste à abrasão Los Angeles que mostrou valor próximo ao da brita natural. 

Motter (2013), que estudou as propriedades de um concreto betuminosos usinado a quente, 

aplicando agregado graúdo reciclado de concreto em várias misturas, também obteve valores 

da estabilidade semelhantes para 6,0% de CAP. 

A Tabela 5 abaixo traz, em resumo, os dados dos quatro parâmetros acima relacionados, 

resultando-se nas porcentagens de 4,9% ± 0,3 de ligante para a dosagem convencional e  

5,2% ± 0,3, para o traço de CAUQ empregando RCD, mostrando ambas praticamente 

equivalentes, considerando-se as aproximações. 

Tabela 4: Percentuais de asfalto considerados, segundo os índices analisados. 

Tipo 

do 

traço 

Parâmetros considerados Teor 

ótimo 

± 0,3 
Gmb Vv (%) RBV (%) Estabil. (Kgf) 

TAN 5,5 4,5 4,5 5,0 4,9 

TAR 6,0 4,7 5,0 5,0 5,2 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os parâmetros analisados neste estudo acerca dos materiais e das dosagens do concreto 

asfáltico mostraram a viabilidade de aplicação do RCD para composição da mistura nos moldes 

desta pesquisa. Verificou-se que o percentual de ligante entre os dois traços foi quase 

equivalente considerando-se as aproximações e que a maior quantidade de CAP requerida pelo 

RCD, se deve em função da sua maior capacidade de absorção verificada. 

Considera-se que os resíduos da construção civil são sazonais, dependendo dos tipos de 

edificações erguidas ou demolidas e da conjuntura econômica. É diversificado quanto à 

localidade de sua produção, ao passo que a qualidade dos materiais utilizados nas obras muda 

conforme as tecnologias disponíveis e as peculiaridades dos insumos de cada região.  

Conforme já foi antecipado no início deste artigo, esta pesquisa ultrapassou os limites 

do laboratório, ganhando aplicação prática do CAUQ com RCD na composição, ao ser 

executado um trecho experimental real de pavimentação asfáltica liberado ao tráfego de 
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veículos, contemplando-se a rua José Miranda da Silva, no bairro Brasil Novo, localizado na 

zona norte do município do Natal-RN com aproximadamente 100 metros de extensão. No 

entanto, este trabalho não abrange o acompanhamento e análises do trecho executado sobre o 

seu desempenho in loco, cabendo esta tarefa a outra equipe de estudos. 

É válido concluir que, ao compartilhar das preocupações com a sustentabilidade do 

planeta, é possível buscar alternativas palpáveis e sumariamente aplicáveis que visem diminuir 

a degradação indiscriminada dos recursos naturais não renováveis, fazendo-se o reuso de 

materiais. A engenharia civil não só pode como deve continuar construindo suas obras de arte, 

não destruindo o planeta, mas o tendo como um aliado. 
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ESTUDOS EXPERIMENTAIS PRELIMINARES DE CONCRETOS DE PÓS 
REATIVOS COM ADIÇÕES MINERAIS E VARIAÇÕES NO TIPO DE RESÍDUOS 

 

 

IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra; Engenharias. 

RESUMO 

 A inovação de tecnologias aplicadas ao emprego de concretos especiais incorporados 

aos processos construtivos da Construção Civil tem se evidenciado devido a sua elevada 

capacidade de desempenho quando equiparados aos concretos convencionais. O concreto 

produzido com Pós Reativos (CPR’s) tem se destacado por ter elevadíssima resistência 

mecânica como uma de suas principais propriedades. No intuito de investigar e aprimorar esse 

tipo de concreto, o presente trabalho objetiva produzir concretos CPR’s para utilização em 

elementos estruturais (pilares e vigas) mais esbeltos, vislumbrando economia devido à redução 

de volume de concreto bem como maior amplitude nos espaços dos ambientes construídos, dada 

a redução desses elementos estruturais e, por serem mais resistentes (próximo de 80 MPa à 

compressão), o lançamento estrutural poderá ficar mais enxuto. Inicialmente, por meio dos 

métodos de ensaio do mini-cone adaptado (slump), foram empregadas análises de 

compatibilidade entre o cimento e aditivo e moldagem de amostras cilíndricas (5 de diâmetro x 

10 cm de altura) de dosagens empíricas com variações nas porcentagens de adição mineral 

(microssílica) e no tipo de agregado miúdo (areia e pó de quartzo). As amostras foram ensaiadas 

para determinação da resistência à compressão e módulo de elasticidade dinâmico. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Concreto de pós reativo. concretos especiais. dosagens. desempenho 

mecânico. 
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ABSTRACT 

The innovation of technologies applied to the use of special concretes incorporated in the 

construction processes of Civil Construction has been evident due to its high-performance 

capacity when compared to conventional concretes. Concrete produced with Reactive Powders 

(CPR's) has stood out for having very high mechanical strength as one of its main properties. 

In order to investigate and improve this type of concrete, the present work aims to produce CPR 

concrete for use in slender structural elements (pillars and beams), envisaging savings due to 

the reduction of concrete volume as well as greater amplitude in the spaces of built 

environments, given the reduction of these structural elements and, because they are more 

resistant (close to 60 MPa compression strength), the structural release may become leaner. 

Initially, by means of the adapted mini-cone (slump) test methods, compatibility analyzes were 

performed between the cement and additive and molding of cylindrical samples (5 in diameter 

x 10 cm in height) of empirical dosages with variations in the percentages of. mineral addition 

(micro silica) and in fine aggregate type (quartz sand and powder). The samples were tested to 

determine the compressive strength and dynamic modulus of elasticity. 

KEY-WORDS: Post-reactive concrete. special concretes. dosages. mechanical performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

Progressivamente, as estruturas de concreto necessitam de melhores disposições de 

trabalhos, até mesmo na viabilização da aplicação de peças que concedam maiores facilidades 

de escolha na definição dos ambientes (espaços mais amplos). Por isso, novas tecnologias na 

produção do concreto estão sendo estabelecidas para prover as exigências do mercado da 

construção civil.  

Sendo apresentado na literatura como uma revolução na construção civil, o concreto de 

pós reativos (CPR) possui qualidades que o tornam utilizável em variados ramos da engenharia, 

conforme salienta Vanderlei (2004). Todavia, em sua produção, é necessário a observação de 

algumas condições, por exemplo: o controle minucioso da relação água-cimento, o 

aperfeiçoamento do empacotamento das partículas dos elementos anidros, a supressão dos 

agregados graúdos ou a sua contenção em medidas de diâmetro máximo e a efetivação de 

metodologias especiais de cura, como o uso de autoclave, segundo enfatiza Ahmad et al.(2015). 

De acordo com Sadrekarimi (2004), o CPR é constituído de concreto, areia, pó de 

quartzo, sílica ativa, superplastificante, microfibras e água, e é classificado como um concreto 

de ultra alta performance, alta resistência mecânica, maleabilidade e durabilidade.  

Quando equiparado ao concreto convencional, o aproveitamento do CPR possibilita a 

aplicação de peças leves, esbeltas e de pequenas seções; em outras palavras, o volume de 

concreto gasto para a fabricação da estrutura é inferior, segundo Andrade (2015). 

2 REFERÊNCIAL TEORICO 

Em virtude do elevado nível de empacotamento das partículas, do menor consumo de 

água resultante do uso de aditivo superplastificantes e do alto consumo de cimento, a argamassa 

para a obtenção de CPR apresenta atributos mecânicos de excelente grandeza. Consoante a 

Miranda (2008), a participação da sílica ativa contribui diretamente para o alcance de elementos 

de atividade pozolânica, tendo como resultado a formação de C-S-H secundário que auxilia no 

aumento das propriedades mecânicas. 

Sabendo que o aumento do preço pode ser suprido pelos ganhos de atributos de 

durabilidade e de ordem mecânica, a execução do CPR pode ser concretizado na indústria da 

construção civil, de acordo com Tutikian e Christ (2013). 
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Conforme releva Castro e Pandofelli (2009), o empacotamento de partículas, que é o 

alicerce da justificação para a dosagem do CPR, examina a separação certa da fração do 

tamanho dos materiais, de tal forma que os vazios de maior diâmetro sejam preenchidos pelas 

partículas menores. 

O método desenvolvido pelo programa de Engenharia Civil da COPPE, denominado de 

Método de Aïtcin-Faury Modificado – MAFM (Silva, 2004), é utilizado para elaboração de 

dosagem de Concretos de Alto Desempenho (CAD), tendo como fator limitante o teor de 

agregado graúdo (definido em função da forma do agregado), cuja meta primordial é a obtenção 

de um máximo grau de empacotamento (compacidade) dos materiais. Nesse método 

modificado (MAFM), proposto pela COPPE, etapas de procedimentos para elaboração da 

dosagem são descritos de forma detalhada no trabalho de Silva (2004). Para esse estudo, fez-se 

uso desse método de modo a indicar, de forma aproximada, quantidade dos materiais que 

balizaram a quantificação dos materiais para um traço inicial, nomeado de traço padrão, mesmo 

sabendo se tratar de metodologia adotada para CAD, porém com características semelhantes ao 

concreto proposto pelo estudo (CPR), principalmente no quesito de elevada resistência à 

compressão. 

Este trabalho procura desenvolver e analisar concretos para a produção de um concreto 

de pós reativos que detenham todas as propriedades benéficas já descritas em estudos prévios 

(Tutikian e Christ, 2013; Sadrekarimi, 2004; Andrade, 2015), sejam de ordem físicas ou 

mecânicas. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia do estudo partiu do preceito de analisar os efeitos mecânicos (resistência 

à compressão) e físico (densidade de massa e módulo de elasticidade dinâmico) de concretos 

elaborados a partir de composições diferenciadas no tocante, especificamente, ao tipo de adição 

mineral de acentuada finura. Devido a pesquisa ser recente e ainda estar em andamento, foram 

elaborados, até o presente momento, 05 (cinco) traços para o estudo, porém, apenas 04 (quatro) 

formulações foram efetivamente executadas, estando incluído nesse universo o traço padrão. 

Na tabela 1, expõe-se os materiais utilizados e suas respectivas quantidades, necessárias e 

suficientes para a moldagem de corpos de prova que subsidiem a verificação das propriedades 

a serem analisadas.  
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Tabela 1. Nomenclatura dos traços, identificação dos materiais utilizados e suas respectivas quantidades, 

na forma unitária, em massa. 

Materiais 
Nomenclatura adotada para identificação dos TRAÇOS 

Padrão Metacaulim Caulim Quartzo 

Cimento CP V ARI 1,00 1,00 1,00 1,00 

Microssílica 0,26 0,26 0,26 0,26 

Metacaulim - 0,75 - - 

Pó de Quartzo - - - 0,75 

Resíduo de Caulim - - 0,75 - 

Areia Fina 1,50 0,75 0,75 0,75 

Superplastificante* 3,17% 3,17% 3,17% 3,17% 

Água 0,20 0,20 0,20 0,20 
*A quantidade de superplastificante é apresentada em termos percentuais em relação a quantidade dos aglomerantes (cimento + microssílica). 

Baseado no traço padrão, 03 (três) formulações de traço foram originadas dessa 

composição inicial com o intuito de observar, além das modificações nas propriedades 

mecânicas, o impacto que outros tipos de adições (resíduo de caulim, pó de quartzo e 

metacaulim) efetivamente provocariam nesses compósitos em termos de consistência, 

densidade de massa, compacidade, resistência à compressão e módulo de elasticidade dinâmico. 

Para cada formulação elaborada e executada, foram moldados 9 (nove) corpos de prova 

cilíndricos (5x10 cm), para a determinação das propriedades requeridas. A distribuição das 

quantidades de amostras destinadas para cada uma dessas determinações está especificada na 

Tabela 2. Vale ressaltar que para uma única amostra, em alguns ensaios, foi utilizado o mesmo 

exemplar.  
Tabela 2. Ensaios, quantidade de amostras e formato das amostras. 

Ensaios 

Amostras Cilíndricas 

Idade das 

amostras, em dias 

Quant. de 

amostras 

utilizadas 

Dimensões das 

Amostras 

Resistência à Compressão 28 6 

 
(5 cm diâmetro  

x  

10 cm altura) 

Massa Espec. Estado Fresco - 6 

Módulo de Elasticidade Dinam. 29 6 

Capilaridade por absorção* 29 3 

*os resultados de absorção de água por capilaridade ainda estavam em análise no elaboração desse artigo.  

A areia, pó de quartzo e o resíduo de caulim foram secos em estufa com temperatura de 

105°C, até verificação da constância de massa (± 24h). Após os materiais secos e devidamente 
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pesados nas proporções especificadas nos traços, foram acondicionados em sacos plásticos até 

a realização de sua moldagem. No dia da moldagem dos corpos de prova, os materiais eram 

misturados em um único saco plástico para sua completa homogeneização (mistura anidra) e 

posterior acomodação na argamassadeira para só então proceder com a adição da água e do 

aditivo superplastificante.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 Densidade de massa no estado fresco 

Antes da mistura dos materiais na argamassadeira, todos os moldes foram devidamente 

limpos e pesados, inclusive com desmoldantes. Logo após a moldagem das amostras e retirados 

os excessos, os moldes foram novamente pesados. Esses procedimentos permitiram a 

determinação da massa específica no estado fresco, cujos resultados estão apresentados na 

Figura 1.  

 
Figura 1. Densidade de massa no estado fresco, em g/cm³. 

Com base na Figura 1, observa-se uma diferença de, aproximadamente, 12% na 

densidade de massa entre os traços com Quartzo e o com Caulim, indicando uma maior 

compacidade do traço com Quartzo em relação aos demais traços. Esta constatação já era 

esperada em função da massa específica do quartzo ser maior em relação aos demais materiais 

presentes nas outras composições. 

 Módulo de elasticidade dinâmico 

O ensaio para determinação do módulo de elasticidade dinâmico foi realizado com o 

intuito de, comparativamente, estimar a influência dos materiais na rigidez do compósito obtido 

(concreto). Decorridos 28 dias após a moldagem dos exemplares, 6 corpos de prova eram 

retirados da cura úmida e depositados em bancada de laboratório (24°C) para secagem do 

excesso de água por um período de 2 horas, para só então realizar o ensaio. Esses procedimentos 

foram repetidos de forma constante para todas as amostras de todas as formulações e seus 
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valores estão apresentados na Figura 2, representando uma média de 6 determinações para cada 

traço. 

 
Figura 2. Módulo de Elasticidade Dinâmico, em GPa, aos 28 dias. 

Os resultados apresentados indicam que o traço com Quartzo foi o de maior módulo 

quando comparado com os demais e, consequentemente, o de maior rigidez (menos 

deformável).  Já o traço de maior deformabilidade é o traço com resíduo de caulim, 

apresentando uma diferença de 14,72 GPa, ou seja, uma redução de aproximadamente 22% no 

seu módulo. 

 Resistência à compressão 

Todos os corpos de prova foram submetidos a cura úmida e assim mantidos durante 28 

dias. Para a realização do ensaio de resistência à compressão, as amostras eram retiradas dos 

tanque de cura e deixados em bancada emborrachada de laboratório, com temperatura ambiente 

de 24C̊, por período de 2 horas.  Na Figura 3 evidenciam-se os valores de resistência à 

compressão, em MPa, e representam uma média de 6 determinações por traço. 

 
Figura 3. Resistência à Compressão, em MPa, aos 28 dias. 

Em consonância com os resultados anteriormente apresentados (densidade de massa e 

módulo de elasticidade dinâmico), o concreto com Quartzo na sua composição foi o que 

apresentou maior resistência ao esforço analisado (à compressão). O traço de menor resistência 

à compressão foi o traço Caulim, que contém na sua composição, resíduo de beneficiamento do 

caulim. Para o estudo proposto, Concreto de Pós Reativos, observa-se que o resíduo oriundo do 
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beneficiamento do caulim comporta-se como “carga”, ou seja, sem nenhuma atividade 

pozolânica, demonstrando não ser adequado sua utilização nesse tipo de concreto, porém, 

ressalta-se sua importância quando se deseja concreto que apresente módulo de deformação 

mais baixo, cuja resistência não seja o fator primordial da sua utilização. 

Os demais concretos analisados, apesar de um desempenho superior ao traço Caulim, 

mantiveram-se com resistência à compressão menor do que o esperado, uma vez que elevadas 

resistências são as características essenciais de um concreto de pós reativos (acima de 50 MPa, 

no mínimo). Desse modo, o estudo terá continuidade com alterações/modificações/adaptações 

tanto nas quantidades dos materiais de composição como novas formulações deverão ser 

investigadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante dos resultados obtidos, apesar de não atingir as características de concreto de pós 

reativos, o módulo de elasticidade e principalmente a resistência a compressão dos corpos de 

prova evidenciaram valores crescentes e consideráveis, excetuando-se o traço Caulim. Para 

alcançar valores de resistência à compressão superiores aos encontrados, novas formulações 

serão analisadas, inclusive com a substituição no tipo de cimento, que será substituído por 

cimento branco estrutural, bem como a alteração no tipo de cura (autoclave ou térmica), e a 

substituição total do agregado miúdo (areia) por Pó de Quartzo. 
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RESUMO 

Com a ocupação urbana desenfreada, têm-se a redução de áreas verdes nas metrópoles, sendo 

necessária a implantação de novas tecnologias que reduzam os impactos ambientais. Os tetos 

verdes podem ser uma das possíveis soluções para minimizar problemas urbanos, uma vez 

que o sistema é capaz de filtrar as águas pluviais, diminuir a quantidade de água que é 

encaminhada para a drenagem pluvial e contribuir para a criação de um microclima que 

atenua o efeito estufa. Com isso, busca-se apresentar uma análise comparativa de custos entre 

técnicas de telhados verdes e sistemas tradicionais de cobertura, com a intenção de verificar a 

viabilidade econômica das coberturas verdes no Brasil. A metodologia desse trabalho teve 

como base uma investigação teórica sobre os custos e composição. Para a comparação dos 

sistemas foram detalhados quatro tipos de coberturas e seus custos apresentados foram 

obtidos a partir do TCPO, SINAPI e SINDUSCON. Entre os sistemas, um corresponde a 

sistemas usuais de cobertura no Brasil e três, correspondem a sistemas diferentes de teto 

verde. A cobertura de telha de cerâmica apresentou um custo menor em relação aos três tipos 

de telhados verdes, porém não se tem a mesma vantagem quando comparado com os tetos 

verdes que possuem várias funções comprovadas em artigos científicos e literatura 

especializada, sendo sua aplicação uma das propostas a favor da sustentabilidade de 

edificações que constitui ação transversal. Portanto, esse alto custo, inicialmente, pode ser 

compensado quando se considerar o ciclo de vida e vida útil da cobertura. 

PALAVRAS-CHAVE: Telhados verdes. Sustentabilidade. Telhado Verde. 

ABSTRACT 

With the unbridled urban occupation, there is the reduction of green areas in the metropolises; 

new technologies are needed to reduce environmental impacts. Green roofs can be one of the 

possible solutions to minimize urban problems, since the system is able to filter rainwater, 

reduce the amount of water that is sent to rainwater drainage and contribute to the creation of 

a microclimate that mitigates the greenhouse effect. Thus, we seek to present a comparative 

analysis of the costs involved between green roof techniques and traditional roofing systems, 

with the intention of verifying the economic viability of green roofs in Brazil. The 

methodology of this work was based on a theoretical investigation about the costs, and 

composition. To compare the systems, four types of coverage were detailed and the costs 
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presented were obtained from TCPO, SINAPI and SINDUSCON. Among the systems, one 

corresponds to usual roofing systems in Brazil and three correspond to different green roof 

systems. Ceramic tile roofing has a lower cost compared to the three types of green roofs, but 

it does not have the same advantage when compared to green roofs that have several proven 

functions in scientific articles and specialized literature, and its application is one of the 

proposals. in favor of the sustainability of buildings that constitutes transversal action. This 

high cost can initially be offset when considering the life cycle and life of the coverage. 

KEYWORDS: Green roofs. Sustainability. Green Roof. 

1 INTRODUÇÃO 

As metrópoles vêm apresentando nos últimos anos um crescimento no número 

de habitantes e, consequentemente, um aumento no número de edificações. Com isso, as 

regiões verdes dessas cidades vêm sendo comprimidas ou até deixando de existir pela 

“necessidade” da urbanização. As novas tecnologias construtivas, mesmo que tenham 

um custo inicial alto, devem preparar os profissionais (engenheiros e arquitetos) a 

usarem técnicas que diminuam os impactos das construções no meio ambiente, para que 

possam contribuir para a diminuição dos impactos, no nosso caso, da construção civil e 

compensar o meio ambiente.   

O telhado verde é uma solução eficiente que está sendo adotada em muitas 

partes do mundo, especialmente na Europa, como uma forma de minimizar os impactos 

impostos pela impermeabilização das grandes cidades. A aplicação dos tetos verdes nas 

cidades tem contribuindo para a criação, não apenas do microclima, mas do conforto 

térmico das edificações, redução das ilhas de calor, filtragem da água e do ar etc. No 

Brasil, sua introdução ainda é muito recente, mas vem se tornando popular nos últimos 

anos. 

O objetivo deste trabalho consiste em realizar uma análise comparativa de custo 

entre técnicas de telhados verdes e sistemas tradicionais de cobertura, com a intenção de 

verificar a viabilidade econômica das coberturas verdes. A Metodologia desse trabalho 

está fundamentada na elaboração de composições de custos e de comparativos 

financeiros entre os sistemas de telhados verdes e uma cobertura de telha de cerâmica. 

A cobertura tradicional apresentou uma melhor viabilidade econômica quando 
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comparado as técnicas de telhados verdes, porém os telhados verdes trazem vários 

benefícios sociais.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1 Conceitos iniciais 

A legislação da cidade do Recife define telhado verde como: 

(...) é uma camada de vegetação aplicada sobre a cobertura das 

edificações, como também sobre a cobertura da área de estacionamento, e 

piso de área de lazer, de modo a melhorar o aspecto paisagístico, diminuir a 

ilha de calor, absorver parte do escoamento superficial e melhorar o 

microclima local. (RECIFE (PE), NO 18.112/2015, s.p.d). 

 

Os telhados verdes são considerados uma solução para o grande 

crescimento populacional, pois a falta de vegetação, não tem permitido que a 

poluição seja dissipada pela natureza. As áreas verdes funcionam como uma 

tampa para as zonas, onde os elementos poluidores são absorvidos pelas 

plantas e pequenos animais, reciclados e devolvendo para a natureza em 

forma de nutrientes para a biosfera. Resumindo, as zonas verdes criam 

condições favoráveis aos centros urbanos. Mas com a grande concentração 

das construções sobram poucos espaços livres para a implantação de parques 

ou praças verdes. Uma das soluções que tendo bastante atenção é a 

implantação de jardins sobre as edificações, revestindo telhados ou paredes. 

(REBOLLAR, 2017, p. 66). 

Exemplos da interação entre arquitetura, engenharia civil e meio ambiente, 

envolvendo os telhados verdes, tem se tornado cada dia mais visível e significativo pelo 

mundo. Esse diálogo tem sido bem desenvolvido, principalmente no uso dos telhados 

verdes a favor do meio ambiente, como mostram as Figuras 1 e 2. 

        Figura 1 - Ponte na Holanda                           Figura 2- Abrigo ecológico de cães 

 

 

         

 

 

 

         Fonte: Telhados criativos (2016).                                        Fonte: Studio Schicketanz (2018). 
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2.2 Tipos de Telhados Verdes 

Os tetos verdes são divididos em três tipos e segundo (HEINANE, 2008, p. 16), 

eles se dividem em: extensivo, intensivo e semiextensivo, sendo classificados de acordo 

com a vegetação existente, sua utilização e conforme a espessura do telhado optado. Os 

tipos de camadas existentes nos sistemas extensivos, intensivos e semiextensivo são, 

praticamente, os mesmos com variações, principalmente, na espessura e tipos de 

plantas, conforme mostra a Figura 3.  

Figura 3 - Representação ilustrativa das tipologias de telhados verdes 

 

 

 

Fonte: Revista Renovável e sustentável Comentários de Energia, Volume 45 (2015). 

2.3 Benefícios  

             Os telhados verdes trazem colaborações significativas para a 

coletividade social e para as edificações.  

Segundo (REBOLLAR, 2017, p.67), o principal objetivo dos tetos 

verdes é proporcionar isolamento térmico para edificações, porém pode ser 

usada para a produção de vegetais, captação de água e embelezamento. Mas 

as vantagens vão desde a melhoria das condições termo acústicas às 

melhorias para o meio ambiente que interferem no bem-estar das pessoas. Na 

lista de benefícios estão: contribuição dos telhados verdes para a redução do 

escoamento superficial, conforto ambiental, geração de renda e a 

biodiversidade.   

 

2.4 Estrutura de composição dos Telhados Verdes convencional  

 Segundo (REBOLLAR, 2017, p. 109), o suporte da estrutura de um 

teto verde exige uma instalação singular, pois é de extrema importância ter 

um meio que conecta e ampare a armação, ou a edificação em si, quanto a 

estrutura viva. É importante fazer uma análise estrutural para determinar a 

base do teto verde, caso não seja possível, deve-se considerar cargas 

permanentes e acidentais. 
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 De acordo com a imagem 4, abaixo são considerados elementos construtivos do 

sistema de teto verde tradicional:   

Figura 4 - Camadas do teto verde 

 

 

 

Fonte: Santana, 2017, pag. 49. 

A manutenção é uma das partes mais importantes da estrutura, pois é através 

dela que a vegetação se manter viva, segundo (HINEINE, 2008, p. 28), apud 

(CORRENT; LEHMANN, 2013, p. 28), encontram-se três estágios de manutenção para 

certifica-se que o telhado terá uma boa funcionalidade por um longo período de tempo: 

a manutenção de instalação, o desenvolvimento da manutenção e a manutenção 

constante. 

2.5 Limitações dos Telhados Verdes 

A execução das coberturas verdes ainda precisa de mais pesquisas, sobretudo 

sobre suas principais limitações, apresentadas a seguir, segundo (LOUZADA, 2016, 

p.26): necessidade da manutenção, custo inicial pode ser alto (de acordo com o projeto), 

possibilidade da presença de insetos e outros bichos indesejados no interior da 

edificação e a necessidade de mão de obra especializada. 

3 METODOLOGIA 

Os sistemas utilizados foram sobrepostos a um projeto arquitetônico padrão de 

uma residência que possui uma cobertura de área 82m
2
. A partir do projeto foram 

orçados a Laje pré-moldada, a cobertura tradicional com telha de cerâmica e as três 

técnicas de telhados verdes. Foi considerado apenas o custo da cobertura dos sistemas, 

sem analisar o impacto, a manutenção e o custo do restante da residência. 
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3.1 Telhado colonial e a Laje pré-moldada com manta asfáltica 

A estrutura de madeira, telhas de cerâmicas e a laje pré-moldada com manta 

asfáltica foram dimensionadas com base na Tabela de Composição de Preços para 

Orçamentos 14 (TCPO), sendo utilizado o SINAPI para a pesquisa de preços, e para a 

mão de obra foi baseada no SINDUSCON/RN 2017-2018. As Tabelas 1, 2, 3 e 4 

apresentam os valores utilizados no dimensionamento do telhado colonial com a laje. 

Tabela 1: Estrutura de madeira para telha cerâmica (m²) 

 Estrutura de madeira para telha cerâmica (m²)   

Código Insumo Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor 

Total 

01.001.0000003. 

MOD 
Ajudante de Pedreiro h 2,39 R$4,52 R$ 10,80 

01.007.0000001. 

MOD 
Pedreiro h 2,39 R$ 5,91 R$ 14,12 

08.001.0000006. 

MAT 
Prego Kg 0,26  R$ 10,93   R$2,84  

23.001.000002.MAT 

Ferragem para telhados 

tipo chapa de emenda de  
ferro 

Kg 0,55  R$ 19,53  
 R$ 

10,74  

  Madeira Peroba m³ 0,04  R$ 14,42   R$ 0,58  

     R$ 9,09  

Fonte: TCPO 14 (2012). 

Tabela 2: Cobertura com laje Pré-fabricada 

 
Laje pré-fabricada   

  

Código Insumo Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário Valor Total 

01.007.000001.MOD  Carpinteiro h 1 R$ 5,91 R$ 5,91 

01.011.000001.MOD  Armador h 1 R$ 5,91 R$ 5,91 

01.021.000001.MOD  Pedreiro h 1 R$ 5,91 R$ 5,91 

01.026.000001.MOD  Servente  h 1 R$ 4,44 R$ 4,44 

03.001.000008.MAT  Areia lavada tipo média  m3 0,077 R$ 60,00 R$ 4,62 

03.002.000011.MAT  Pedra britada tipo 1 m3 0,017 R$ 75,00 R$ 1,28 
03.002.000014.MAT  Pedra britada tipo 2 m3 0,053 R$ 75,00 R$ 3,98 

04.002.000002.MAT  
Cimento Portland CP II-E-32 (32  
Mpa) Kg  24 R$ 0,44 R$ 10,56 

06.001_.MAT Laje pré-fabricada convencional  m3 1 R$ 34,50 R$ 34,50 

07.007.000008.MAT  

Barra de aço CA-50 1/4" (massa 

linear: 0,245 Kg/m bitola:  
6,30mm kg 1,24 R$ 246,39 R$ 305,52 
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08.005.000003.MAT 
Pontalete de cedro 3ª construção 

(seção transversal: 3x3") m 1,01 R$ 17,25 R$ 17,42 

08.005.000011.MAT 
Sarrafo (seção transversal: 1x4''/  
H: 100mm/ espessura: 25mm) m 0,74 R$ 9,74 R$ 7,21 

08.005.000020.MAT Tábua de cedrinho  m 0,33 R$ 166,78 R$55,04 

25.007.000001.MAT 
Prego com cabeça 19x33 (c.: 

75,9mm/ diam.: 3,9 kg 1 R$ 11,26 R$11,26 

     R$473,55 

Fonte: TCPO 14 (2012). 

Tabela 3: Cobertura com telha cerâmica (m²) 

 Cobertura com telha cerâmica (m²)   

Código Insumo Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário Valor Total 

01.001.0000008. 

MOD 
Ajudante de 

telhadista 
h 1  R$ 4,52        R$ 4,52  

01.029.0000001. 

MOD 
Telhadista h 0,12  R$ 5,91  R$ 0,71 

23.004.000030.MAT Telha cerâmica un  17  R$ 0,60   R$ 10,20  

     R$15,43  

Fonte: TCPO 14 (2012). 

Tabela 4: Impermeabilização da Laje pré-moldada. 

Código Insumo Unidade Quantidade 
Valor 

Unitário 
Valor 

Total 

01.021.000001.MOD Pedreiro h 1 R$ 5,91 R$ 5,91 

01.026.000001.MOD Servente  h 1 R$ 4,44 R$ 4,44 

10.008.000001.MAT Impermeabilizante 

estrutural   
kg 2 R$ 11,88 R$ 23,76 

12.022.000001.MAT emulsão adesiva  kg  0,15 R$ 7,88 R$ 1,18 

          R$ 34,11 

Fonte: TCPO 14 (2012). 

3.2 Sistemas de Telhados Verdes  

O custo dos telhados verdes foi obtido a partir de orçamentos realizados em duas 

empresas brasileiras, uma de Porto Alegre e a outra de São Paulo. O custo foi somado 
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com o preço da laje-pré-moldada + impermeabilização. A laje apresenta inclinação de 

2%, podendo suportar até 90 Kg. Os sistemas de teto verde utilizados apresentam as 

seguintes características: 

● Alveolar leve: cobertura vegetada para conforto térmico do ambiente interno e 

maior convívio com a natureza. Também se caracteriza pela presença da membrana 

alveolar, responsável pela reserva de água para vegetação, e inclusão da grelha 

tridimensional de PEAD. Ela retém o substrato dentro de seus círculos, não 

permitindo que ele escoe com a inclinação. A Figura 5, abaixo mostra alguns 

detalhes sobre a composição do módulo.  

Figura 5 - Detalhes de composição do sistema alveolar leve. 

 

 

 

Fonte: Manual de especificação (2019) 

● Hidromodular: esse sistema caracteriza-se pelo seu Módulo Piso Nuvem de 7 cm de 

altura e o Módulo Galocha de 5 cm, que são responsáveis pela reserva de água de 

até 50 l/m², proporcionando irrigação da vegetação por capilaridade para lajes com 

pouco caimento. A figura 6, abaixo mostra alguns detalhes sobre a composição do 

módulo. 

Figura 6 – Detalhamento de composição do sistema hidromodular. 

 

 

 

Fonte: Manual de especificação (2019). 

● Sistema Flat: A empresa responsável pelo sistema não disponibilizou muitos dados 

da composição dos seus elementos. Foram disponibilizados os materiais já orçados, 

sem especificar muitas de suas principais características. Os dados disponibilizados 
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foram: integração a qualquer tipo de irrigação, possibilita diversas profundidades de 

substrato, ondulações e pequenos morros, possui reservatório extra de água 

embutido na camada drenante, ideal para jardins intensivos, pois permitem 

circulação e permanência de pessoas, equipamentos e utilitários; melhor sistema 

para gramados, também indicado para cultivo de forrações, arbustos e pequenas 

árvores, suporta todas as vegetações, feito de PEAD 100% reciclado. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao realizar a análise comparativa de custo entre técnicas de telhados verdes e o 

sistema tradicional de cobertura de cerâmica é possível verificar o preço dos telhados 

por metro quadrado, de acordo com a figura 7. 

Figura 7 - Análise de custo dos sistemas de telhados verdes por m
2
. 

 

 

 

 

Fonte: Os Autores (2019).  

Verifica-se, conforme Figura 7, que o sistema 1 apresentou uma viabilidade 

econômica maior que os telhados verdes, tendo um custo por m² de R$ 664,75. Isso se 

deve ao fácil acesso aos materiais para a constituição do telhado colonial e da laje, e 

porque não precisam de uma mão de obra especializada para sua aplicação. 

Já os sistemas 2, 3 e 4 (que são os de telhados verdes) apresentam um alto custo 

por m², pois além de precisar de uma mão de obra especializada para sua aplicação, 

apresentam em sua composição sistemas de retenção de água, que mais tarde vão 

contribuir para a diminuição do custo da manutenção, podendo também eliminar a 

necessidade da rega dos sistemas. 

O sistema Hidromodular conta com uma reserva de até 50 l/m², proporcionando 

irrigação da vegetação por capilaridade para lajes com pouco caimento. No caso da 

Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 Sistema 4

Valor: R$664,75 R$736,43 R$686,01 R$778,68

Cobertura de 

telha de 

cerâmica 

 

Hidromodular 
Alveolar 

Leve 

 

Flat 
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irrigação da vegetação, pode-se diminuir e o uso de água potável para esse fim, 

proporcionando drenagem sustentável da água pluvial.  O sistema alveolar leve 

apresenta uma reserva menor para retenção de água de 30L, isso explica seu custo 

diante dos outros; na sua composição há inclusão da grelha tridimensional de PEAD, 

que retém o substrato dentro de seus círculos, não permitindo que o mesmo escoe com a 

inclinação (diferente do Hidromodular que requer um menor decaimento).  

O sistema Flat (de maior custo) essa técnica suporta todos os tipos (extensivo, 

intensivo e semiextensivo) de vegetação, ondulações e pequenos morros, possui um 

reservatório extra de água embutido na camada drenante e é indicado para jardins 

intensivos, que se pode ter a circulação de pessoas diariamente, isso explica seu custo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os sistemas de teto verde apesar de apresentar um alto custo quando comparados 

a uma cobertura com telha de cerâmica apresentam muito mais benefícios como a 

redução dos impactos ambientais, redução dos gastos energéticos das edificações, 

isolamento térmico, diminuição da temperatura interna da edificação, estética, oferece 

na gestão de águas pluviais urbanas uma excelente contribuição. Além do telhado verde 

apresentar aspectos positivos tanto em caráter residencial como em caráter urbano. 

Em caráter residencial, podem ser apontados: o conforto acústico e térmico; 

maior vida útil das coberturas; produção de alimentos e efeitos estéticos e visuais. 

Quanto ao caráter urbano, têm-se a minimização dos efeitos das ilhas urbanas de calor e 

redução da poluição do ar como um dos principais impactos ambientais positivos; além 

do aumento das áreas verdes nas cidades; a contribuição à biodiversidade e a retenção 

de águas da chuva. 

Do exposto, compreende-se que os tetos verdes, enquanto sistema construtivo, é 

uma possibilidade eficiente para solucionar ou reduzir o problema dos microclimas nas 

cidades. Mas para isso, é necessário que os profissionais da construção civil, 

incentivados por políticas públicas e o interesse coletivo, passem a ter o compromisso 

com o meio ambiente, e que as políticas públicas se voltem para formar uma base 
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técnica, a fim de que a prática nos projetos não sejam pontuais ou em caráter normativo, 

apenas. 
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Caracterização e purificação de uma nova argila paraibana denominada 

CNClara. 

Malena Pergher Palmieri1; Paloma Russely Dantas Simão de Freitas2; Anderson Paródia3, Sinbele ele 

Pergher4 e José Yvan Pereira Leite5 

1,2,5 IFRN – Natal Central; 3,4 UFRN 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia de Minas. 

RESUMO 

As argilas são materiais naturais que vem despertando interesse nos pesquisadores 

devido a suas propriedades particulares que possibilitam sua aplicação em setores tecnológicos 

e comerciais, como também na indústria cerâmica. Em vista disso, é importante o estudo de 

novas argilas para potencializa o seu uso. Este trabalho trata-se do estudo de uma nova argila 

bentonítica denominada CN-clara proveniente de uma jazida na paraíba no município de cubati, 

que iniciou suas atividades recentemente. Esta argila é composta essencialmente do 

argilomineral montmorillonita contendo impurezas de quartzo, caulim e ferro. Através dos 

processos de moagem e peneiramento foi possível separar grande parte do quartzo presente no 

material, o que pode ser observado pela análise de DRX. A extração do ferro presente na argila 

foi estudada através de um processo lixiviação empregando tratamento ácido (HCl), porém este 

método não foi muito eficiente. A argila apresentou uma grande área especifica (90 m2/g). A 

composição química da argila, analisada por FRX, comprovou que o material é um 

aluminossilicato ( ~20% de Al2O3 e ~60% de SiO2) com Na+ e Ca+2 compensando a carga da 

estrutura. Observou-se um elevado teor de ferro (~8% de Fe2O3) que poderia estar compensando 

carga ou na estrutura da argila. Devido que a extração do ferro por tratamento ácido não foi 

significativa, acredita-se que o mesmo se encontra na estrutura e não compensando carga. 

PALAVRAS-CHAVE: Bentonita, Montmorillonita, Peneiramento, Purificação, propriedades. 
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 Clays are natural materials that have been arousing interest in researchers due to their 

particular properties that enable their application in technological and commercial sectors, as 

well as in the ceramic industry. In this point of view, it is important to study new clays to 

enhance their use. This work is the study of a new bentonite clay called CN-clara from a deposit 

in Paraíba in the city of Cubati, which started its activities recently. This clay is essentially 

composed of montmorillonite clay containing impurities of quartz, kaolin and iron. Through 

the grinding and sieving processes it was possible to separate much of the quartz present in the 

material, which can be observed by XRD analysis. Iron extraction in the clay was studied 

through a leaching process employing acid treatment (HCl), but this method was not very 

efficient. The clay had a large specific area (90 m2/g). The chemical composition of the clay, 

analyzed by FRX, proved that the material is an aluminosilicate (~ 20% Al2O3 and ~ 60% SiO2) 

with Na + and Ca + 2 compensating the structure charge. A high iron content (~ 8% Fe2O3) was 

observed that could be compensating charge or in the clay structure. Because the extraction of 

iron by acid treatment was not significant, it is believed that it is found in the structure and not 

compensating charge. 

KEYWORDS: Bentonite, Montmorillonite, sieving, purification, properties. 

1 INTRODUÇÃO 

Argilas são materiais que tem em uma de suas origens na sedimentação de cinzas 

vulcânicas em ambientes lacustres, dependendo das condições em que essa sedimentação 

ocorre, sua estrutura pode ser direcionada para os diversos tipos de argilas e 

argilominerais existentes, tais como o Caulim, Bentonita, Vermiculita, entre outras. 1 

Argilas são constituídas principalmente por alumínio e silício, que se organizam 

formando folhas e lamelas. O alumínio liga-se com o oxigênio gerando folhas octaédricas 

e o silício organiza-se de maneira a formar folhas tetraédricas.2,3 A junção dessas folhas 

formam lamelas que classificam as argilas em duas famílias: 1:1 quando formadas por 1 

folha octaédrica e 1 tetraédrica e 2:1 quando 2 folhas tetraédricas se juntam a 1 folha 

octaédrica. Argilas como as citadas, Bentonita e Vermiculita pertencem a família 2:1 

enquanto o Caulim pertence à família 1:1 
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Além disso, a maneira como as lamelas são formadas deixa algumas lacunas na 

estrutura desses materiais, dessa forma, essas lacunas podem ser preenchidas por outros 

elementos além de alumínio e silício e isso causa um desbalanço eletrônico nas folhas, 

deixando assim o material não balanceado eletronicamente e com as lamelas carregadas 

negativamente. Dessa forma cátions tornam-se presentes na região entre as lamelas das 

argilas, balanceando a carga das folhas e assim do material. Dependendo da região de 

sedimentação das argilas os cátions interlamelares podem ser: sódio, quando a 

sedimentação ocorre em mares; cálcio, quando a sedimentação ocorre em lagos ou rios, 

ou ainda podem ocorrer a presença de ambos, como na maioria das argilas brasileiras.1;4,5 

Dentre os elementos constituintes de uma argila, o ferro pode ser encontrado na 

forma de cátion na região interlamelar ou substituído isomorficamente na estrutura das 

lamelas. A remoção do ferro em argilas é bastante praticada devido a este elemento poder 

interferir em análises de solo, assim como em processos catalíticos. Em vista disso um 

estudo constantemente realizado em argilas é a remoção do ferro. 6,7 

Industrialmente, argilas extraídas de uma jazida são geralmente homogeneizadas 

e tratadas com carbonato de sódio para trocar os cátions da região interlamelar por sódio, 

além de outros tratamentos aplicados para dar mais valor comercial as mesmas. Porém, 

argilas são materiais que apresentam características intrínsecas em relação a sua região 

de extração, dessa forma pode-se dar um direcionamento mais apropriado para uma 

amostra de uma região em relação a outra. 8-11 

A argila bentonítica, popularmente conhecida como BOFE, é uma das mais 

aplicadas industrialmente no Brasil, devido às suas características físico-químicas, como 

troca catiônica, propriedade adsortiva, expansão e entre outros, os quais permitem uma 

versatilidade de aplicações, assim podendo ser empregado na construção civil, na 

indústria farmacêutica, na área de fluídos de perfuração, como suporte catalítico e até em 

novos setores industriais como na nanotecnologia. A vasta utilização desses materiais 

justifica a diversidade de estudos que vêm sendo realizados ao decorrer dos anos, desde 

o início de sua descoberta, até os dias atuais, desempenhando grande importância no 

desenvolvimento tecnológico e econômico. Contudo, a disponibilidade da argila BOFE 

está iniciando uma fase de declínio, cujas reservas estão se “esgotando”. Por isso, 
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estudiosos estão em busca de novas jazidas com a finalidade de descobrir uma argila que 

possua características semelhantes a BOFE para possível substituição. 

Uma nova argila denominada CN-Clara, da região da paraíba, poderá ter 

propriedades semelhantes às da argila BOFE, podendo substitui-la nas aplicações em que 

ela é empregada. Dessa forma, este trabalho tem como objetivo estudar as propriedades 

de uma argila extraída de novas jazidas situadas no norte do estado da Paraíba. Para isso, 

avaliou-se as propriedades da argila por: Difração de raios X ,para ver a composição 

mineralógica; por fluorescência de raios X, para analisar a composição química do 

material; e por adsorção de nitrogênio, para verificar a área específica e porosidade do 

material. Além disso, estudou-se a purificação da argila através de moagem e 

peneiramento, e por meio da purificação com tratamentos ácidos (lixiviação do ferro) 

O presente trabalho tem como justificativa a importância de se estudar novos 

materiais naturais provindos de novas jazidas da região nordeste. Desta forma, 

conhecendo as propriedades destes novos materiais poderão ser propostas aplicações para 

os mesmos. Especificamente no caso de argilas bentonitas, esta necessidade surge devido 

a argila BOFE comercialmente e industrialmente empregada estar em vias de extinção.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A argila CNClara vem de uma nova jazida da Paraíba, juntamente com as argilas 

CNCinza e FCN; elas foram primeiramente estudadas por Parodia, A. em 201612 onde foi 

estudada as propriedades destas argilas como análise mineralógica, composição química 

e análise textural. Neste mesmo trabalho, estas argilas passaram por um processo de 

pilarização com inserção de pilares de óxido de alumínio para aumentar suas propriedades 

texturais (área específica de aproximadamente 30 m2/g para aproximadamente 250 m2/g). 

Posterioremente, Prasnisk, J. et al13 estudaram os diferentes parâmetros de pilarização da 

argila CNCinza e obtiveram materiais com diferentes propriedades texturais. 

Recentemente, Palmieri, M.P. et al14, estudaram o beneficiamento das argilas FCN e 

CNClara através de peneiramento e avaliaram as propriedades adsortivas destes materiais 

empregando o corante Rodamina B. 
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Até o momento são estes trabalhos que se conhecem na literatura empregando 

estes novos materiais. 

3 METODOLOGIA 

Separação por Peneiramento: 

Uma argila natural (denominada CN Clara) proveniente de jazida localizada em 

região no norte do estado da Paraíba foi coletada e passou por processos de separação por 

peneiramento com o objetivo de purificar a amostra deixando apenas a fração argila. 

Dessa forma a Figura 1 apresenta esta metodologia. 

 

Figura 1. Procedimento de Peneiramento das Argila. 

Neste procedimento a argila passou por diferentes aberturas das peneiras, variando 

de 80 mesh na escala de Tyler até 635 mesh, o que significa que para cada aumento na 

escala Tyler a abertura das peneiras diminui, chegando até granulometrias menores que 

45 micrometros. 

Lixiviação: 

Em um béquer adicionou-se 50 g da argila CN-Clara e mais 450,9 g de uma 

solução 0,1 N de HCl. O experimento foi realizado utilizando-se de agitação magnética, 

foram retiradas 5 alíquotas de 10 mL da solução em um determinado intervalo de tempo 

Argila

Peneira	de	#80

Peneira	de	#325

Peneira	de	#100

Peneira	de	#635

Retido	#80

Retido	#100

Retido	#325

Passante	#80

Passante	#100

Passante	#325

Passante	#625

Retido	#635
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e filtradas para um balão de 10 mL. Depois foi realizada análise de fluorescência de raios 

X da argila retida. 

A   1º Balão 10 minutos   

B    2º Balão + 10 minutos = 20 minutos 

C   3º Balão + 10 minutos = 30 minutos 

D  4º Balão + 10 minutos = 40 minutos 

E  5º Balão + 20 minutos = 60 minutos 

Caracterizações: 

A amostra passou por caracterizações de difração de raios X, fluorescência de 

raios X e adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K. 

Fluorescência de raios X 

As análises de fluorescência de Raios X (FRX) foram realizadas num aparelho da 

Bruker, S2 Ranger, com radiação de Pd, ânodo de Ag e detector Xflash ® Silicon Drift. 

A potência mácima é de 50 W, a voltagem máxima de 50 kV e a intensidade máxima de 

de 2mA. 

Difração de raios X 

Os difratogramas de raios X foram obtidos através do difratômetro Bruker D2 

Phaser, empregando uma radiação Kα de cobre (λ=1,54 Å) com um filtro de Ni, com 

intervalo 2θ de 2 e 70º com passo de 0,02º, utilizando uma corrente de 10 mA, a uma 

voltagem de 30kV, utilizando um detector Lynxeye. 

Adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K. 

A análise de adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K foi realizada em um 

equipamento micromeritics ASAP 2020 com bomba turbomolecular. A amostra foi pré 

tratada durante 12 horas em vácuo com uma temperatura de 200 °C para remoção de água 

adsorvida, gases e outros contaminantes. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 2 apresenta os resultados de difração de raios X para as diferentes 

granulometrias da amostra CN Clara 

 

Figura 2. Difratogramas de raios X para as diferentes granulometrias da amostra 

CN Clara. 

Observa-se nos difratogramas de raios X presentes na Figura 2 que a amostra CN 

Clara apresenta as fases caulinita (c), montmorillonita (m) e quartzo (q). Dessa forma 

pode-se afirmar que a mesma é uma bentonita, devido as posições das reflexões presentes 

nas regiões de 2θ próximas a 5, 20 e 35. Além, pela análise da reflexão referente ao plano 

d001, próximo a 5 graus 2θ, observa-se que o espaçamento basal apresentado pela 

amostra ( de 1,57 nm) pode ser associado a presença de cátions de sódio e cálcio na região 

interlamelar.15,16 

Observa-se também que a moagem seguida do peneiramento realizado nesta 

amostra resultou em uma significativa diminuição da concentração de quartzo na amostra, 

observado pela diminuição da intensidade das reflexões referentes ao quartzo (entre 25 e 
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27  graus 2θ). Isso é relevante pois para aplicação desse material em projetos futuros é 

interessante que a quantidade de quartzo presente na amostra seja o mais baixo possível. 

A Figura 3 apresenta a isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K para 

amostra CN Clara. 

 

Figura 3. Isoterma de adsorção e dessorção de nitrogênio a 77 K para a amostra 

CN Clara. 

Observa-se na Figura 3 que a isoterma apresentada pela amostra CN Clara é do 

tipo IV com histerese do tipo H3, o que indica que os poros do material são do tipo fenda. 

Observando a parte inicial da isoterma em pressões relativas próximas a 0,1, observa-se 

que o material apresenta microporos (poros menores que 2 nm), o que corresponde a 

região interlamelar dos materiais, visto na Figura 2. 17 

Através dos pontos obtidos e apresentados na isoterma presente na Figura 3, pode-

se aplicar a metodologia de B.E.T., αs- plot, Horwath e Kawazoe e Regra de Gurvich, 

para determinar a área específica, volume de microporos, distribuição de tamanho de 

microporos e volume total de poros respectivamente, os dados tratados estão presentas na 

Tabela 1. 
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Tabela 1. Valores de área superficial (SBET), Volume de microporos (αs- plot), 

distribuição de tamanho de microporos (H.K.) e Regra de Gurvich.  

Amostra SBET αs-plot H.K. Gurvich 

CN-Clara 90 m2/g 0,03 cm3/g 1,0 nm 0,14 cm3/g 

 

Observa-se que a amostra apresenta uma área específica maior do que o esperado 

para uma bentonita, usualmente este material apresenta uma área superficial de 

aproximadamente 40 m2/g, o que pode ser decorrente da não aplicação de tratamentos 

convencionais empregados na indústria, como a troca dos cátions presentes na região 

interlamelar por sódio. A distribuição de tamanhos de microporos apresenta um valor 

médio dos tamanhos de poros abaixo de 2 nm presentes na amostra, novamente podendo 

ser correlacionado com os resultados obtidos nas Figuras 2 e 3.  

Uma das formas de determinar se a remoção do ferro pela metodologia de 

lixiviação foi bem sucedida é através da fluorescência de raios X, a Tabela 2 apresenta os 

resultados obtidos para a amostra antes e depois do tratamento por lixiviação. 

Observa-se na Tabela 2 que o material analisado apresenta uma grande quantidade 

alumínio e silício, isto ocorre pois a argila bentonita utilizada neste trabalho é formada 

pela junção de folhas de silício ligados em conformação tetraédrica com folhas de 

alumínio octaédrico, dessa maneira os maiores constituintes são alumínio e silício.  

Nota-se pela Tabela 2 que a remoção do ferro não foi tão efetiva quanto se 

esperava, isso se dá pela condição do ferro presente na amostra que pode estar presente 

na estrutura das lamelas ou na forma de cátion na região interlamelar. Possivelmente a 

maior parte do ferro removido pode ter sido removido da região interlamelar da amostra, 

por isso os resultados presentes na Tabela 2 não apresentam uma remoção mais elevada, 

já que o ferro estrutural demanda mais tratamentos. 
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A baixa extração do ferro da argila também pode estar associada a baixa 

concentração de HCl que foi utilizada. Será preciso estudar concentrações mais elevadas 

e verificar o comportamento da extração. 

Tabela 2. Valores obtidos através da fluorescência de raios X. 

Elementos Antes da lixiviação (%) Depois da lixiviação (%) 

Na2O 1,4 - 

MgO 3,8 3,6 

Al2O3 20,08 21,90 

SiO2 62,04 61,76 

K2O 0,60 0,47 

CaO 1,63 1,21 

TiO2 1,18 1,10 

Fe2O3 8,72 8,13 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Conclui-se que a argila CN Clara é uma bentonita contendo o argilomineral 

montmorillonita como principal constituinte. Através da separação por peneiramento se 

consegue retirar quantidades significativas de quartzo da argila. O material apresentou 

uma área específica elevada, em torno de 90 m2/g. A composição química demonstrou 

que a argila é essencialmente composta por alumino e silício , o que era de se esperar, 

contendo cátions compensadores de carga como Na e Ca, possui uma quantidade 

significativa de Ferro. O tratamento ácido empregado não foi suficiente para a remoção 

do ferro, provavelmente este se encontra na estrutura do argilomineral. 
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VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DE RESÍDUO DE CÁLCARIO DA 

REGIÃO DE APODI-RN PARA A PRODUÇÃO DE REVESTIMENTO 

CERÂMICO 

Ana Luiza Fabricio Melo de Oliveira1; Vanieli do Nascimento Silva2 e Marcondes Mendes de Souza3 

1,2,3 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

 Na indústria de rochas ornamentais, o setor de beneficiamento é um grande causador de 

desperdício de matéria, visto que produz quantidades altíssimas de resíduos em seus processos 

para obtenção dos produtos. Estes, por sua vez, são descartados no meio ambiente tornando-se 

inutilizáveis. Deste modo, visamos trabalhar com o pó de serragem do calcário oriundo da 

localidade de Apodi-RN na massa cerâmica. O material foi coletado, peneirado para chegar a 

granulometria ideal, #200 (mesh), caracterizado quimicamente por FRX (Fluorescência de 

Raios- X) e submetido a testes físicos como os de retração linear de queima e absorção de água, 

para a análise do rendimento do material em revestimentos cerâmicos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Calcário, Revestimento Cerâmico, rocha ornamental. 

 

ABSTRACT 

 In the ornamental stone industry, the beneficiation sector is a great cause of waste of matter, 

since it produces very high amounts of waste in its processes to obtain the products. These, in 

turn, are disposed of in the environment making it unusable. In this way, we aim to work with 

the sawdust powder of the limestone from the locality of Apodi-RN in the ceramic mass. The 

material was collected, sieved to reach the ideal granulometry, at 200 mesh, chemically 
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characterized by FRX (X-Ray Fluorescence) and subjected to physical tests such as linear 

retraction of 

KEYWORDS: Limestone, Ceramic tiles, ornamental stone. 

INTRODUÇÃO 

O calcário é uma rocha sedimentar que tem como principal constituinte o mineral 

calcita, de composição (CaCo3). Pode variar sua composição pela quantidade de óxido de 

magnésio presente e/ou por contaminação de sulfetos, matéria orgânica, sulfatos, 

silicatos, fosfatos, óxidos e outros, segundo o Instituto de Terras, Cartografia e Geologia 

do Paraná-ITCG (2018). 

Baseado em possíveis alterações químicas, pode apresentar na natureza três 

formas diferentes: O calcário calcítico, dolomítico ou magnesiano (ITCG,2018). A rocha 

é abundante e encontra-se amplamente em todos os continentes e suas reservas são 

extraídas por meio de pedreiras ou depósitos minerais.   

A Prefeitura Municipal de Apodi (2018), relata que no Brasil o município de 

Apodi está localizado na microrregião da Chapada do Apodi e mesorregião do Oeste 

Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte. A região tem como também fonte econômica 

a extração do calcário, tendo em vista grande utilização do mesmo in natura ou 

beneficiado. Seu uso abrange diferentes áreas no mercado industrial, por exemplo: 

Indústria de vidro, siderúrgica, cimento, agricultura, etc.  

Ao decorrer dos anos, a usina de cerâmica vem se destacando no cenário 

econômico brasileiro, fazendo parte de 1% do PIB (Produto Interno Bruto). A grande 

quantidade de matérias primas naturais e fontes alternativas juntamente com as 

tecnologias modernas resultaram na evolução repentina das indústrias do Brasil, dentre 

elas, a indústria de cerâmica que ganhou visibilidade mundial, afirma o Itagrês 

Revestimentos Cerâmicos. 

A obtenção do resíduo ocorre de maneira que após a extração do calcário, os 

blocos são levados para o setor de beneficiamento e cortados em chapas por uma máquina 

chamada Tear. Tal processo vale-se da água, e pela justificativa da região de Apodi/RN 

ser escassa deste recurso foi elaborado na pedreira tanques de sedimentação, para 
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separarem o pó de calcário, oriundo dos cortes, do fluído. Posteriormente a essa 

separação, a água é reutilizada no mesmo processo e o pó de serragem é descartado no 

ambiente tornando-se inutilizável. 

Conforme a ABNT NBR 13818 (1997), o teste de absorção de água é de extrema 

importância, pois, é a partir dele que determina se a cerâmica é porcelanato, grés-

porcelanato, etc. Figura 1.  A absorção de água também esta associada à porosidade da 

peça, e é através desse teste que se estabelece qual é o melhor tipo de argamassas colantes 

para cada caso.   

Contudo neste trabalho, objetiva-se o aproveitamento do pó de serragem 

proveniente do calcário na massa cerâmica com o intuito de empregá-lo utilidade e, por 

conseguinte minimizar a quantidade de resíduo descartado no meio ambiente.  

 

    Figura 1: Classificação dos revestimentos cerâmicos em função da absorção 

de água, método de fabricação e resistência á flexão. 

Fonte: ABNTNBR13818 (1997). Nota: *Módulo de resistência á flexão. 

 

METODOLOGIA 

O material foi coletado na pedreira Limestone Mármores do Brasil Ltda. 

localizada em Apodi/RN e enviado para o laboratório de Processamento Mineral e 

Resíduo, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
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Grande do Norte(IFRN) – Campus Natal Central, no qual foi a base para os estudos serem 

realizados. 

Peneiramos  o resíduo até  a granulometria ideal,  onde o  material é 100% passante 

em malha #200 (mesh), correspondente a uma peneira de abertura  0.075mm. Com isso, 

uma pequena amostra foi separada (5g) para em seguida ser feita a caracterização química 

através da Fluorescência de Raio- X (FRX), pela máquina Shimadzu EDX- 720, no 

laboratório de Caracterização de Minerais/Materiais do IFRN.     

Após esta etapa, iniciou-se a fase que consiste na formulação da massa cerâmica. 

Foram feitas duas formulações, alterando a concentração de massa das matérias-primas e 

a temperatura, sendo as mesmas 1200°C e 1250°C. 

Para ambas as formulações, o pó foi agregado às matérias-primas: Quartzo, argila 

e feldspato totalizando um peso de 12g. Ao adicionarmos 10% de água destilada do total, 

resultou em 13,2g. 

 

Seguem as tabelas indicando as concentrações de cada formulação. 

 

Tabela 2: Formulação 1 a 1200°C para os corpos de prova 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

        Tabela 3: Formulação 2 a 1250°C para os corpos de prova 

Matéria-prima 
Concentração em 

massa (%) 

Feldspato 

Argila 

Quartzo 

Resíduo de 

calcário 

44 

37 

13 

6 

2007 
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Logo após a homogeneização manual, as massas foram postas em sacos plásticos 

para um descanso de 24H, conforme a figura 2. Passado o tempo, é a vez da conformação 

que consiste em colocar a massa em uma matriz retangular de dimensões 60mm x 20mm, 

submetida a uma pressão 2,5 toneladas em uma prensa hidráulica. Conformadas, as peças 

foram medidas e pesadas e dirigidas para a estufa onde ficaram a uma temperatura de 

110°C por mais 24H.  

 

     Figura 2: Massa cerâmica em descanso por 24H.  

 

Fonte: Arquivo pessoal. 

 

 A queima das peças, sinterização, ocorreu em duas etapas pois foram postas a 

temperaturas diferentes, porém ambas por via seca em um forno do tipo mufla durante 

Matéria-prima 
Concentração em 

massa (%) 

Feldspato 

Argila 

Quartzo 

Resíduo de 

calcário 

44 

37 

9 

10 

2008 
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24H. As peças foram medidas e pesadas antes e depois deste processo por um paquímetro 

digital (Figura 3), pois precisaria se dessas medidas para adiante serem submetidas a 

testes físicos com os de Retração Linear de Queima (RQL) e posteriormente ao de 

Absorção de Água (AA), que se constitui na imersão dos corpos de prova em água 

destilada por 24H. 

Figura 3: Medição das peças cerâmicas por paquímetro digital. 

 
Fonte: Arquivo pessoal. 

 

Em seguida, a figura 4 mostra os processos aplicados para a obtenção das peças 

cerâmicas e os testes realizados. 
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Figura 4: Fluxograma dos processos utilizados.

 

*Absorção de Água; **Retração Linear de Queima. 

 

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A tabela seguinte mostra o resultado da caracterização química feita com a 

amostra de resíduo de calcário através da Fluorescência de Raio-X. 

 Tabela 4: Resultado da caracterização química por FRX 

Óxidos presentes 
Concentração em 

massa (%) 

CaO 

SiO2 

Al2O3 

97.839 

1.119 

0.372 

Amostragem FRX Formulação

Homogeneização Conformação Secagem

Sinterização
A.A*

RLQ**

2010 
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Fe2O3 

K2O 

SO3 

SrO 

0.290 

0.183 

0.144 

0.052 

 

Percebe-se que há uma grande quantidade de óxido de cálcio (CaO), 

aproximadamente 97.9%, caracterizando assim que o material atua como fundente no 

processo de sinterização. Além disso, a amostra possui sílica que pode funcionar, em 

parte, como estruturante e refratário. Junto a isso, foram identificadas quantidades 

mínimas de óxidos como os de enxofre, estrôncio e ferro que podem ser maléficos por 

poderem contaminar as peças. Mas, se apresentarem alta quantidade, que não é o caso do 

material. 

A tabela 5 mostra os resultados dos testes físicos feitos com os corpos de prova.   

 

    Tabela 5: Resultados dos testes físicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na absorção de água, os resultados foram completamente divergentes, sendo na 

temperatura menor uma absorção exorbitante comparada a maior, concluindo assim que 

o material não atingiu uma boa fase vítrea na temperatura de 1200°C, pois os elementos 

fundentes não sintetizaram, portanto, não tendo bom rendimento com essa formulação e 

temperatura. Pode-se dizer que com 24,08% o material não se encaixa em nenhum 

parâmetro para revestimento. 

Amostra 
Retração Linear de 

Queima (%) 

Absorção de 

água (%) 

1200°C 

1250°C 

 

8,92 

9,87 

 

 

24,08 

0,7 
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 Em contrapartida, as peças resignadas à temperatura de 1250°C, absorveram 

pouca água, totalizando 0,7% sendo assim configuradas como grés-porcelanato, classe 

dos materiais cerâmicos com absorção de água entre 0,5% e 3%, segundo o INMETRO. 

Os resultados do teste de retração linear de queima foram bem próximos, visto 

que ambas as peças retraíram bastante durante a sinterização. Também pode-se concluir 

que por serem dispostas a temperaturas diferentes, a perda de tamanho é relativamente 

baixa entre as mesmas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Efetuados os testes e ensaios, é possível concluir que em parte o material não teve bom 

aproveitamento, pois na formulação 1 devido os materiais fundentes não terem agido na fase da 

sinterização, os resultados não foram satisfatórios, fazendo a massa cerâmica ser inutilizável nas 

indústrias. 

Em contraparte, na formulação 2 (1250°C) o resíduo atingiu o que se esperava no teor 

resultante do teste de absorção de água entrando em conformidade com a norma NBR 13818 – 

1997, classificando- se como grés-porcelanato. Apresentando assim um bom potencial de 

aplicação. 

Constatamos, que com os ensaios e testes laboratoriais realizados, o material tem grande 

possibilidade de utilização na indústria cerâmica, desde que seja submetido à temperatura e 

concentração corretas.  

Portanto, espera-se que a pedreira venha a utilizar o pó de serragem, visto que o mesmo 

tem boa funcionalidade em massa cerâmica. Tal uso beneficiaria financeiramente a Limestone 

Mármores do Brasil Ltda., caso vendessem esse resíduo a indústrias cerâmicas, e o meio ambiente 

pois diminuiriam o impacto visual causado pelas pilhas expostas no local. 
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ESTUDO DE CASO: ANÁLISE DA APLICAÇÃO DOS 7 PRINCÍPIOS 

DA QUALIDADE EM UMA CONCESSIONÁRIA DE NATAL-RN  

  

IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante  

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia de produção  

  

RESUMO  

A qualidade está relacionada diretamente com a satisfação do cliente, logo, é de suma 

importância para qualquer organização, o uso dos 7 princípios auxilia na obtenção da qualidade, 

gerando agregação de valor à organização e atraindo confiabilidade e satisfação dos clientes, 

conduzindo assim, a empresa ao sucesso. Ademais, o presente artigo trata-se de um estudo de 

caso, tendo como finalidade identificar e realizar uma análise subjetiva de como estão sendo 

aplicados os 7 princípios da qualidade e de qual modo isso influenciou na organização interna 

da concessionária estudada para elevar sua competitividade.   

  

PALAVRAS-CHAVES: Qualidade. Princípios da qualidade. Estratégia. Satisfação do 

cliente. Vantagem competitiva.      

  

ABSTRACT  

Quality is directly related to customer satisfaction, so it is of paramount importance to 

any organization, the use of the 7 principles helps to achieve quality, generating added value to 

the organization and attracting reliability and customer satisfaction, thus leading to company to 

success. In addition, this article is a case study, aiming to identify and perform a subjective 

analysis of how the 7 principles of quality are being applied and how this has influenced the 

internal organization of the dealership studied to increase its competitiveness.  

  

KEYWORDS: Quality. Quality principles. Strategy. Customer satisfaction.  Competitive 

advantage.  
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1. INTRODUÇÃO  

A competitividade está presente em todas as organizações, incentivando-as a evoluir 

constantemente. Por isso, empresas de todos os portes procuram utilizar estratégias para se 

destacar no mercado, visando se adequar ao âmbito competitivo. Portanto, ao decorrer do 

tempo, foi perceptível que a qualidade poderia ser utilizada como estratégia para alcançar 

melhores resultados entre as corporações. Bem como, sabe-se que a qualidade está diretamente 

relacionada a satisfação do cliente, e esse é de suma importância para o bom funcionamento da 

organização.  

Segundo o pai da qualidade, (W.EDWARD DEMING, 1990),   

  

“a qualidade é tudo aquilo que melhora o produto do ponto de vista do cliente, 

somente ele é capaz de definir a qualidade de um produto, no entanto, o conceito de 

qualidade pode mudar na mesma proporção em que as necessidades dos clientes 

evoluem”.   

  

Contudo, algumas empresas encontram dificuldades em identificar o que é qualidade 

para seus clientes, pois ela varia de acordo com a perspectiva de cada consumidor.  

Com isso, observa-se que a qualidade é de extrema importância para toda e qualquer 

organização. Desse modo, a utilização dos 7 princípios, auxiliam na obtenção da qualidade, e 

consequentemente na satisfação do cliente. Sendo assim, o presente artigo tem como finalidade 

fazer uma revisão bibliográfica e identificar, por meio de entrevistas, se uma concessionária 

localizada na zona Norte de Natal-RN, utiliza os 7 princípios da qualidade (nos setores de venda 

e pós venda) e como ela aplica os mesmos. Com a finalidade de responder se o uso dos 7 

princípios está sendo uma vantagem no âmbito competitivo.    

  

2. REFERENCIAL TEÓRICO   

2.1- Qualidade   

A qualidade emergiu por volta dos anos 80 no Ocidente, com o propósito de enfrentar a 

concorrência oriental. A partir disto, verificou-se que ela poderia ser utilizada como forma 

estratégica para os ganhos da empresa. Inicialmente, passou por três grandes fases que auxiliou 

no seu crescimento: a era da inspeção, era do controle estratégico e era da qualidade total. Os 
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estudiosos dessas eras que contribuíram para o conceito de qualidade, são conhecidos como 

"Gurus da Qualidade".  

De acordo com o Guru (JOSEPH M. JURAN 1926), tido como um pioneiro do 

desenvolvimento das indústrias japonesas após a II Guerra Mundial, “qualidade são aquelas 

características dos produtos que atendem às necessidades dos clientes e, portanto, promovem a 

satisfação com o produto e consistem na ausência de deficiências". Como a necessidade de cada 

consumidor é diferente, a qualidade se torna algo subjetivo. Sendo assim, as organizações têm 

que se adequar as exigências de cada cliente para atingi-la e se destacar no mercado. Para ele, 

as três prioridades para a gestão da qualidade são: controle da qualidade, seu planejamento e 

sua melhoria.  

Posteriormente, Philip Bayard Crosby, considerado um Guru da Qualidade que não era 

um estudioso dessa área, mas apesar disso, foi de extrema importância para seu 

aprofundamento, foi um dos pioneiros a ligar seu conceito com requisitos pré-estabelecidos. De 

acordo com ele, a qualidade seria alcançada quando sua produção conseguisse entregar produtos 

que atendessem aos padrões estipulados de acordo com as exigências dos clientes, procurando 

aumentar satisfação dele. Sua grande contribuição consiste no conceito de Defeito Zero, que 

visa à antecipação e prevenção de erros em determinado produto obtendo, assim, a qualidade e 

não gerando prejuízos a empresa. Para ele, a qualidade remete com as exigências do cliente, seu 

resultado vem da prevenção de erros operacionais e seu desempenho padrão significa zero 

defeitos.  

Algumas das empresas tentando se adaptar ao novo cenário do mercado atual, adotaram 

5 ênfases como foco: no padrão, no uso, no custo, no desejo e no investidor. O foco no padrão, 

era uma maneira que as organizações tinham para fabricar o produto do jeito que ele estava 

planejado no seu projeto, já o foco no uso, gerava em torno da satisfação do cliente para com o 

produto fornecido, O foco no custo, dizia que com o custo mais baixo, gerava um preço de 

mercado menor, ou seja, seu preço seria mais competitivo no mercado por ser menor do que o 

de seus concorrentes, O foco no desejo, visava descobrir a vontade do mercado consumidor 

antes que ele fosse exposto para seus concorrentes, isso gerou uma aproximação do mercado 

com seus clientes e o foco no investidor, onde a partir deste momento, a qualidade passou a ser 

vista como estratégia e foi introduzida na gestão empresarial e no planejamento das 

organizações que passaram a ver seus fornecedores como parceiros. Todas estas ênfases 
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adotadas pelas empresas em algum momento da história, foram responsáveis pela importância 

que a qualidade tem nos dias de hoje nas organizações de pequeno, médio ou grande porte ao 

redor do mundo.  

Uma forma de se atingir a qualidade, é através da obtenção do selo da International 

Organization for Standardization (ISO 9000), que as empresas só conseguem seguindo regras 

e padrões que visam a implementação da Gestão da Qualidade e Garantia da Qualidade. Este 

selo é muito visado por algumas organizações, pois gera a confiabilidade dos seus clientes e, 

consequentemente, seu destaque no meio competitivo. Objetivando sempre a melhoria contínua 

da empresa, ela possui normas e acordos internacionais, estabelecendo características 

consideradas no sistema da instituição, porém não estabelece como elas serão desenvolvidas. 

No Brasil, ela é abordada pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que adapta 

e traduz suas normas para o território nacional e é divulgada pela Norma Brasileira (NBR).  

Contudo, a qualidade é de suma importância hoje em dia, já que possui várias vantagens 

em uma organização como a sua melhora contínua, diminuição de seus erros operacionais, 

aumento da lucratividade e destaque no mercado. Obtendo a fidelidade dos clientes e sua 

satisfação abrangendo sua marca para outras pessoas o que gera seu crescimento. Logo, é 

notável a necessidade de buscar diariamente sua eficiência e eficácia através da qualidade 

levando à sua evolução.  

2.2- 7 Princípios da qualidade   

A qualidade é fundamental para que a empresa possa alcançar sucesso nos seus 

resultados. Nesse contexto, foi criada a norma ISO, a qual atua como um conjunto de padrões 

internacionais que visam uma melhor administração e garantia da qualidade. Essa série de 

normas disponibilizam os sete princípios da qualidade, que são práticas indispensáveis para 

qualquer empresa voltada para a sublimidade no mercado. São eles:  

Foco no cliente: As empresas dependem dos clientes para sua sobrevivência e devem 

atender as suas necessidades atuais e futuras, procurando exceder suas expectativas. Numa 

época de intensa competição pela clientela, levará vantagem quem atender de forma mais eficaz 

as expectativas dos clientes, é ele, em última instância que estabelece os padrões de qualidade 

os quais devem ser alcançados. Não atender as expectativas do cliente significa perdê-lo e 

perder outros tantos que ele poderia trazer, portanto, deve-se satisfazer os seus requisitos e 

implementar métodos para monitorar a sua percepção quanto aos produtos e serviços entregues.   
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Figura 1- Conceitos de qualidade   

  
Fonte: NBR ISO 9000:2005  

Liderança: Líderes, em todos os níveis, estabelecem uma unidade de propósito e o rumo 

da organização. Pode-se mesmo dizer que, sem o apoio dos líderes, as ações para qualidade não 

alcançarão os resultados esperados. A Alta Direção deve demonstrar liderança e 

comprometimento com relação ao sistema de gestão da qualidade, responsabilizando-se por 

engajar, dirigir, prestar contas e apoiar pessoas para obtenção da eficácia nos sistemas de gestão 

da qualidade, fazendo com que as pessoas possam ficar totalmente envolvidas no propósito de 

alcançar objetivos da organização.  

Engajamento de pessoas: As pessoas são a essência de qualquer organização. A 

qualidade dos produtos e serviços produzidos é responsabilidade de todos. É importante que 

todos os colaboradores tenham conhecimento da importância do seu papel dentro da empresa. 

Sua cooperação, envolvimento e motivação permitem que suas capacidades sejam plenas e 

eficazmente utilizadas para o benefício da organização. A qualidade começa nas pessoas: na 

sua seleção, no seu treinamento e na sua valorização.  

Abordagem de processo: Processos são as atividades básicas das organizações, 

transformando entradas e saídas através de procedimentos de transformação. Um resultado 

desejado é alcançado mais eficientemente quando as atividades e os recursos relacionados são 

gerenciados como um processo. É necessário identificar, entender e gerenciar os processos 

inter-relacionados como um sistema, no sentido de cumprir com os seus objetivos.   
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Figura 2- Qualidade como processo  

  
Fonte: NBR ISO 9000:2005  

Tomada de decisão baseada em evidência: Decisões eficazes são baseadas na análise 

de dados e informações. A qualidade das decisões é diretamente proporcional à qualidade das 

informações disponíveis para os decisores. É importante que a organização mantenha uma base 

de dados atualizada sobre os assuntos de maior interesse para o seu negócio, auxiliando as 

empresas a resolverem problemas e a melhorarem sua eficiência e eficácia.  

Melhorias: Esse princípio busca o aprimoramento constante dos processos 

organizacionais. A organização deve buscar continuamente a melhoria do seu desempenho 

global, objetivando aumentar a capacidade da organização em atender de maneira eficaz os seus 

clientes. Para tanto, as organizações devem realizar, de forma sistemática, inspeções e auditorias 

a fim de identificar problemas e suas causas. Deve-se buscar a eliminação das causas dos 

problemas para que seja evitado a sua reincidência. Ademais, aumentando assim a 

probabilidade de fazer crescer a satisfação dos clientes e de todas as demais partes interessadas 

e envolvidas com a empresa.  

Figura 3- Passos para a melhoria contínua  
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Fonte: Qualidade- Fundamentos e práticas (2010)  

Gestão de relacionamento: Uma organização e seus fornecedores são interdependentes e uma 

relação mutuamente proveitosa aumenta, para ambos, a habilidade de agregar valores ao 

trabalho e ao produto. Verifica-se cada vez mais o fortalecimento de parcerias entre as 

organizações e seus fornecedores com o intuito de atingir objetivos, tais como: melhoria de 

produtos, capacitação de pessoas, atendimento de forma mais eficaz dos requisitos legais, entre 

outros.  

A qualidade alcançada com a implantação e certificação ISO, tem potencial de trazer 

ganhos tanto no âmbito econômico como no competitivo, através do aumento da fidelização 

dos clientes e fornecedores, Redução de produtos e processos não conformes, Maior Integração 

das pessoas dentro da empresa e melhores fluxos de informações. O uso ou a falta dos sete 

princípios da qualidade pode significar a distância entre o sucesso ou o fracasso organizacional.  
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3. METODOLOGIA  

Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória de natureza básica com abordagem 

qualitativa que auxilia na compreensão da análise dos fatos e fenômenos observados, na medida 

em que procurou-se esclarecer um assunto que já é conhecido, tomando como base estudos que 

já foram realizados e pretende-se entender como a qualidade pode influenciar na empresa e se 

tornar uma vantagem competitiva.  

Inicialmente, com base em dados obtidos através de pesquisas bibliográficas e de uma 

entrevista semiestruturada, foram utilizados diálogos e questionários pré-determinados -com o 

gerente de pós-venda da concessionária-, sendo adaptáveis ao longo da entrevista. Sendo assim, 

fez-se uma análise das informações coletadas, comparando se a qualidade e seus 7 princípios 

estão sendo abordados na prática da mesma forma que é retratado teoricamente.  

  

4. ANÁLISE E RESULTADOS  

Na concessionária em questão, o gerente de pós-venda mostrou ter domínio sobre o 

assunto, na visão dele, o maior diferencial do mercado está baseado na qualidade, desde o 

produto até o serviço. Para ele, o investimento na qualidade deve ser algo essencial, é preciso 

visar maneiras para atingi-la, diferenciando-se de seus concorrentes diretos e indiretos.  

Com relação ao foco no cliente, a empresa está passando por uma reestruturação de 

processos para direcionar seu público alvo. Buscam se diferenciar oferecendo uma 

infraestrutura inovadora, profissionais qualificados, transparência e uma boa relação com seus 

clientes. Diferente de outras oficinas, trabalham com garantia, ou seja, o cliente está mais seguro 

se ocorrer algum problema com sua motocicleta ou ela for roubada e, também, a empresa tem 

como reembolsar o cliente nesses casos ou ele pode receber uma nova moto da empresa. 80% 

dos negócios são feitos via WhatsApp, visando a praticidade e o conforto do cliente. E, em caso 

de insatisfação, o consumidor pode reclamar diretamente com a ouvidoria através do 

atendimento ao cliente.  

Sobre a liderança, a empresa possui uma central de treinamento tanto a distância quanto 

presencial, que é específico para todos os seus trabalhadores (dos operários até o diretor). 

Buscam especificar e capacitar todos os seus funcionários que, mesmo chegando sem 

experiência no mercado, é contratado e tem um período de experiência de 4 meses para fazer 

os cursos online e, após esse treinamento, determinam se ele permanece ou não na empresa, 

2021 



 

  9  

IFRN |  Campus   Mossoró    
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019   

  

caso permaneça, começam os treinamentos presenciais sobre seu setor e viagens em todos os 

seus espaços de campo. Além disso, possuem um programa de perguntas e respostas que estão 

relacionados com as informações da concessionária que todos precisam participar, inclusive o 

gerente. Tudo isso é o preparo realizado focando na melhor forma de capacitar seus empregados 

para liderar seus respectivos trabalhos com o intuito de ter qualidade. Em suma, a empresa 

possui uma liderança participativa.  

A respeito do engajamento de pessoas, a empresa preza pela integridade de todos os 

setores (comercial e pós-venda). A concessionária percebe que um setor é dependente do outro, 

e por mais que sejam dois setores distintos, é identificada a necessidade de se trabalhar em 

conjunto e a unificação das pessoas é valorizada dentro da corporação, obtendo-se assim, um 

relacionamento harmônico com a equipe e um melhor processamento dos produtos e serviços.  

A abordagem de processo é feita desde a hora que a moto é vendida até o retorno da 

mesma para fazer serviço. Então, Todos os processos são bem definidos e estruturados, havendo 

fluxo de informações e reduzindo possíveis erros. Existe uma adequação dos processos de 

acordo com cada problema a ser tratado, procurando-se soluções para satisfazer os clientes.  

No que se refere à tomada de decisão baseada em evidência, a empresa realiza análises 

comparativas de dados temporais (anos, trimestres e meses anteriores) sobre quantidade de 

pessoas, quantidade de passagens na oficina, produtos mais vendidos, maiores vendas pela 

internet ou loja física, tipos de motos e serviços mais vendidos. No fim do mês, elaboram uma 

análise de todos os resultados, facilitando a criação de estratégias para transformar esses dados 

em resultados. Um exemplo disso é que no inverno, a estratégia usada para estabilizar a redução 

de vendas é a oferta de produtos específicos para o inverno, como por exemplo: capa de chuva 

e pneus antiderrapantes.  

Na atribuição de melhorias, há sempre investimentos na qualidade do serviço/produto e 

em tecnologias (em softwares, por exemplo), viabilizando meios para um melhor atendimento 

e maior satisfação dos clientes, atingindo assim, uma melhoria contínua.  

Sobre a gestão do relacionamento, a cada dia que passa, o relacionamento tem se tornado 

um ponto primordial para uma boa convivência. A empresa se preocupa com todos e zela pela 

fidelidade dos colaboradores. A gestão de relacionamento com os funcionários é algo 

desafiador. E em relação a gestão de relacionamento com os fornecedores, existe uma parceria 
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muito boa (a empresa possui parceria com fornecedores de capacetes, acessórios, produtos de 

limpeza, entre outros). 

Após tudo que foi citado, percebeu-se que o uso dos 7 princípios da qualidade auxilia 

no bom desempenho da empresa, aumentando a lucratividade e a satisfação dos clientes, 

obtendo-se assim, vantagens no meio competitivo.  

  

5. CONCLUSÕES  

No mundo empresarial, o conceito de qualidade assume uma elevada importância, dado 

que os clientes se tornaram mais exigentes em relação a escolha dos produtos e/ou serviços. A 

qualidade pode ser considerada um fator de diferenciação e sobretudo de competitividade. Este 

conceito não está, de modo geral, ligado a apenas um produto ou serviço específico, mas a tudo 

o que uma organização faz, poderia ou deveria fazer para determinar não só a opinião dos seus 

clientes imediatos ou usuários finais, mas também a sua reputação na comunidade, em todos os 

seus aspectos (HUTCHINS, 1992). Com o intuito de averiguar a influência da qualidade e seus 

sete princípios no ramo competitivo de uma concessionária, o presente artigo viabilizou checar 

como a empresa os utiliza para obter destaque no mercado. A partir da revisão bibliográfica e 

do estudo feito, pôde-se perceber que a qualidade é relevante para a organização, e que o uso 

correto de cada princípio pode integrar todos os setores e trazer uma melhoria contínua, 

ajudando assim, na competitividade da empresa. Por fim, notou-se também, que dentre os 7 

princípios, o indispensável seria o foco no cliente, pois ele é a razão da existência de toda 

organização.  
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Este trabalho teve como objetivo analisar a formação de várias filas em um refeitório 

escolar a partir do software FlexSim® 2016. Realizou-se uma aplicação do questionário 

para saber quais são os motivos que leva a formação da fila antes da abertura do refeitório. 

Foi feita uma coleta de dados de intervalo de chegada as pessoas e o tempo de 

processamento na área da identificação biométrica e na preparação do prato no self-

service. Os dados reais foram montados em três planilhas de Excel e adicionados no 

programa através do módulo ExpertFit®, onde realizou aderências para cada um dos 

dados reais para encontrar as distribuições dos dados adequadas. Em seguida, foi proposto 

três cenários para melhorar a fila do sistema, onde o cenário do ambiente da simulação 

de dois leitores da biometria e com quatro pessoas se servido teve uma redução 

considerável o tempo de espera das pessoas nas filas do self-service e no leitor biométrico. 

PALAVRAS-CHAVE: Fila. Refeitório. Simulação. Flexsim. 

 

ABSTRACT 

This work had the objective of analyzing the formation of several queues in a school 

cafeteria from the software FlexSim® 2016. An application of the questionnaire was 

carried out to find out the reasons for queuing before the cafeteria was opened. A 

collection of people's arrival interval data and processing time in the biometric 
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identification area and the self-service dish preparation were done. The actual data was 

assembled in three Excel spreadsheets and added to the program through the ExpertFit® 

module, where it made adherences to each of the actual data to find the appropriate data 

distributions. Then, three scenarios were proposed to improve the queue of the system, 

where the scenario of the two-reader biometric simulation environment and with four 

people being served had a considerable reduction in the waiting time of the people in the 

self-service queues and in the biometric reader. 

KEYWORDS: Row. Refectory. Simulation. Flexsim. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Muitas das preocupações dos gestores nas empresas, é com a baixa produtividade 

ou o atraso dos processos e no produto acabado, podendo ser devido a uma má 

organização do espaço físico, desorganização dos processos e um alto fluxo de materiais. 

Uma área da pesquisa operacional conhecida com teoria das filas e simulação utiliza 

modelos matemáticos para solucionar esses problemas e propor através da organização 

das filas otimizar os processos.  

Segundo Fraga (2012), as filas podem causar perda de produtividade de um 

sistema, gerando custos extras relacionados, por exemplo, a desperdício de tempo ou 

perda da qualidade de serviço. O tempo de permanência nas filas está relacionado 

diretamente com a eficiência de um sistema. 

A Teoria das Filas é tipificada como um ramo da Pesquisa Operacional que estuda 

os processos formadores de filas, através da modelagem analítica de processos ou 

sistemas que resultam em espera. A partir da modelagem conceitual de um sistema real é 

possível utilizá-la para simular o mesmo, atividade que é normalmente realizada com a 

ajuda de algum software computacional (FOGLIATTI; MATTOS, 2007). 

Os refeitórios escolares estão presentes em todas as organizações de ensino 

público, e sua taxa de ocupantes beneficiados por essas refeições vem crescendo, por 

conta de um maior acesso a programas sociais vindo por partes de governos anteriores. 
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Um desses programas é o PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar, é um 

programa de assistencialista onde são transferidos recursos financeiros do Governo 

Federal para as entidades executoras (escolas, creches) para ser adquirida alimentação 

escolar oferecido aos estudantes do ensino básico matriculados em escolas públicas, 

filantrópicas e em entidades comunitárias (PNDE, 2017).  

O presente estudo faz uma análise das filas do refeitório escolar, desde a sua 

formação antes da abertura do acesso do local e durante o processo de atendimento dos 

alunos. Nesta formação da fila pode atrapalhar o trânsito de pessoas que se desloca para 

a cantina escolar e dá uma impressão do ambiente está desorganizado. Por meio do uso 

de um software FlexSim® 2016 para os eventos discretos e aplicação de um questionário, 

propor algumas sugestões de melhoria para aumentar o nível de serviço desse benefício 

concedido aos estudantes da instituição.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 TEORIA DAS FILAS 

Fogliatti e Mattos (2007) definem que um sistema com fila consiste na chegada 

de usuários que necessitam de um determinado serviço, esperam numa fila que se forma 

quando a taxa de atendimento é menor que a taxa de chegada de usuários, são atendidos 

e saem do sistema após o serviço ser prestado. 

Para Moreira (2010) as filas não dizem respeito somente sobre pessoas, mas 

também sobre indústrias, produtos e peças (ou qualquer outra coisa) que podem estar 

aguardando sua vez de processamento. 

Em determinados períodos, a procura pelos serviços (demanda) de um 

determinado sistema pode ser muito intensa, gerando longas filas e um elevado tempo de 

espera para as pessoas interessadas. Quando se trata de uma operação comercial, esta 

situação deixa os clientes insatisfeitos e conduz à perda de negócios. Por outro lado, é 

possível que, em outros períodos, a demanda seja tão baixa que os atendentes, daquele 

sistema de prestação de serviços, fiquem desocupados durante boa parte do tempo. 

(MARINS, 2011). 
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Fogliatti e Mattos (2007) citam como objetivo da Teoria de Filas a determinação 

de medidas de desempenho que podem considerar a ótica do usuário - o tamanho médio 

da fila e os tempos médios na fila e de permanência no sistema - e a ótica da gerência - o 

tempo médio de serviço e a taxa de ociosidade dos atendentes. 

2.2 CARACTERIZAÇÃO DE UM MODELO DE FILA 

De acordo com Fogliatti (2007), os modelos de filas são: 

 Modelo M/M/1//FIFO: Existe um único posto de atendimento, não existe 

limitação de capacidade no espaço reservado para a fila de espera, sendo que a 

ordem de acesso de usuários ao serviço segue a ordem de chegada dos mesmos ao 

sistema (FIFO); 

 Modelo M/M/1/K/FIFO: Apresenta um único posto de atendimento, porém existe 

uma limitação de capacidade no espaço reservado para a fila de espera, sendo que 

a ordem de acesso de usuários ao serviço segue a ordem de chegada dos mesmos 

ao sistema (FIFO). A taxa de ingresso ao sistema (λ) se difere da taxa de chegada 

λ para n≥K, pela existência da limitação de capacidade no sistema (K); 

 Modelo M/M/C//FIFO: Existem “C” postos de atendimento, não existe 

limitação de capacidade no espaço reservado para a fila de espera, sendo que a 

ordem de acesso de usuários ao serviço segue a ordem de chegada dos mesmos ao 

sistema (FIFO); 

 Modelo M/M/C/K/FIFO: Existem “C” postos de atendimento, porém existe uma 

limitação de capacidade no espaço reservado para a fila de espera, sendo que a 

ordem de acesso de usuários ao serviço segue a ordem de chegada dos mesmos ao 

sistema (FIFO). A taxa de ingresso ao sistema (λ) se difere da taxa de chegada λ 

para n≥K, pela existência da limitação de capacidade no sistema (K). 

O Quadro 1 retrata dois tipos de estrutura de sistema de filas de acordo com Boff 

e Corso (2018), onde apresenta uma única fila de pessoas e no atendimento. Em seguida, 

mostra outro sistema com uma única fila com dois atendentes. 
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Quadro 1 - Três tipos de estruturas de sistema 

Sistema Representação 

Única fila e único servidor no 

atendimento 

 

Única fila e vários servidores 

no atendimento 

 

Fonte: Adaptado Boff e Corso (2018) 

2.3 NÍVEL DE SERVIÇO 

Dos Santos (2006) define o nível de serviço como sendo a métrica que indica a 

qualidade no atendimento e pode ser calculada através do confronto de metas 

estabelecidas com os clientes no que se refere à qualidade de atendimento e de produto, 

prazo compromissado, preço negociado e tipos e quantidades contratadas com o total das 

solicitações. 

De acordo com Ballou (2006), entende como nível de serviço a qualidade com 

que um fluxo de bens e serviço é administrado para o atendimento de necessidades. É o 

desempenho e o resultado líquido do esforço de uma organização para oferecer um bom 

atendimento com relação a movimentação de bens e serviços. Entre as atividades 

logísticas de uma empresa que produza bens ou um órgão prestador de serviços, o nível 

de serviço tem valor fundamental para assegurar a fidelidade de seus usuários. 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do trabalho foi necessário fazer uma visita técnica do 

local para conhecer o processo da formação da fila antes da abertura do refeitório e 

durante o funcionamento dele. 
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Após da visita técnica, realizou-se um planejamento para fazer a coleta de dados 

que precisou de um cronômetro digital instalado de um smartphone para marcar os tempos 

de intervalo de chegada dos alunos e o tempo de processamento na leitura digital e na 

montagem do prato. 

Para gravação de tempos no intervalo de chegada, observou-se o tempo que leva 

a chegada de alunos para fila, apertou-se a função volta para cada pessoa entra-se na 

esperada e foi anotado de acordo com a Tabela 1. 

Tabela 1 - Exemplo como foi a coleta de dados no intervalo de chegada dos alunos (min:seg) 

Aluno Intervalo de chegada 

1ª 2ª 00:30 

2ª 3ª 00:18 

3ª 4ª 00:32 

Fonte: próprios autores 

Na gravação do tempo de atendimento na montagem do prato no self-service e na 

leitura biométrica, respectivamente, iniciaram os cronômetros na abertura do acesso ao 

refeitório escolar e foram anotados os tempos de início e o término das operações citadas 

a partir da Tabela 2. 

Tabela 2 - Exemplo como será a coleta do tempo de atendimento no self-service e na leitura da biometria 

Pessoa Início Término 

1 0:00:30 0:01:23 

2 0:00:38 0:01:30 

3 0:01:25 0:02:30 

... ... ... 

200 1:26:37 1:27:18 

Fonte: próprios autores 

Em seguida, realizou-se no software FlexSim® 2016, um modelo que representa 

um atendimento do self-service dentro do refeitório e foi colocado as restrições através 
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da visualização do sistema real do atendimento que às 10:45 começa a formação da fila e 

o atendimento fica estabelecido entre 11:30 às 13:00. 

Para inserir os dados coletados para o software, utilizou-se um modulo dentro 

deste software, o ExpertFit que faz aderência dos dados reais para encontrar uma 

distribuição onde tem aproximadamente o mesmo comportamento dos dados reais. 

Em Experiment foi construído três cenários para ser introduzida as proposições de 

melhorias, a primeira variável variando em 1 até 4 pessoas se servido no self-service e na 

segunda variável variando 1 até 4 leitores biométricos partindo-se das informações sobre 

o tempo de fila de cada uma. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1 DESCRIÇÃO DA SITUAÇÃO REAL NA SIMULAÇÃO 

No software FlexSim 2016, foi montado um modelo que representa um 

atendimento do almoço dentro do espaço do refeitório, que é ilustrado na Figura 1. 

Figura 1 - Ilustração do layout do refeitório no FlexSim 2016 

 

Fonte: próprios autores 

Durante a simulação, as pessoas chegam para ter o acesso do refeitório. Passa por 

uma identificação biométrica que fica situado próximo da entrada e em seguida vai em 

direção ao local onde se monta os pratos dos alunos. Dependendo do tempo de simulação, 

pode ocorrer a chegada de muitas pessoas em pouco espaço de tempo e consequentemente 

formando filas neste ambiente. A Figura 2 mostra durante a simulação, a quantidade de 

pessoas na fila antes da porta, na fila de espera da identificação biométrica e na fila do 

self-service. 
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Figura 2 - Quantidade de pessoas ao longo do tempo de simulação 

 

Fonte: próprios autores 

Percebe-se que no início da simulação, demostra o crescimento quantidade de 

pessoas na fila antes da abertura do refeitório. Atingindo a quantidade máxima de 43 

pessoas esperando a abertura do acesso do refeitório. Quando tem a abertura, houve a 

formação das filas nos processos seguintes, na identificação biométrica que tem 

capacidade de aguardar até 10 alunos e na montagem do prato com a capacidade de 25 

alunos. Intervalo entre 2.800 segundos até 6.100 segundos. tem a formação de fila nesses 

dois espaços. 

Após de ter simulado todo tempo, desde a espera das pessoas na fila às 10:45 da 

manhã até 13:00, Figura 3 mostra o tempo médio das pessoas que passa nas filas. 

Figura 3 - Tempo médio de fila 

 

Fonte: próprios autores 

Observa-se que na Figura 3, o tempo médio de pessoas passam na fila antes da 

porta apresenta um valor de 688,3 segundos, em seguida as pessoas ficam esperando na 

biometria em 203,1 segundos e na espera para montar o prato em 106 segundos. Ou seja, 

as pessoas passam muito tempo esperando na fila antes da porta o que é evidenciado na 
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Figura 4, durante a formação da fila antes da abertura, que apresenta uma acumulação de 

pessoas nesse espaço de tempo de 10:45 até 11:30. 

Figura 4 - Pessoas esperando na fila para entrar no refeitório 

 

Fonte: próprios autores 

4.2 PROPOSIÇÃO DE MELHORIA NA SIMULAÇÃO 

Ao observar o sistema de fila, observou-se que as pessoas gastam muito tempo 

principalmente na espera da abertura do acesso ao refeitório, fazer a identificação 

biométrica, na preparação do prato no self-service que vai em média duas pessoas por 

vez, observando-se nesse detalhe, a capacidade do equipamento para servir os alunos 

comporta até quatro alunos quando se utiliza os dois lados desse equipamento. E 

consequentemente, diminuiria a fila dos alunos antes da montagem do prato. 

Com a utilização do módulo Experiment dentro do programa FlexSim® 2016, foi 

observado o tempo médio de pessoas passam na fila com vários cenários. Os cenários 

foram variados a capacidade máxima de pessoas servido ao mesmo tempo, em cenário 1 

com 1 pessoa no equipamento, cenário 2 com duas pessoas até o cenário 4 com quatro 

pessoas se servido. E na Tabela 3 mostra o tempo das pessoas passaram na fila do self-

service em vários cenários. 

Tabela 3 - Replicação em vários cenários 

Replicação 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cenário 1 893,5 859,7 827,3 909,1 848,9 834,8 840,6 907,8 784,1 855,3 

Cenário 2 200,7 210,9 446,4 323,7 280,1 300,7 316,3 199,2 120,2 396,2 

Cenário 3 82,7 86,7 107,5 174,3 114,7 38,8 173,3 96,9 108,9 203,9 

Cenário 4 37,0 43,8 91,3 83,8 51,1 48,2 73,3 35,5 24,7 102,0 

Fonte: próprios autores. 
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Tabela 3 - Replicação em vários cenários (continuação) 

 Cenário 1 Cenário 2 Cenário 3 Cenário 4 

Média 856,12 279,44 118,75 59,05 

Fonte: próprios autores. 

Observa-se na Tabela 3, no cenário 1 com uma pessoa se servido obteve-se o 

tempo médio de fila aproximadamente em 850 segundos que corresponde a 14,16 

minutos. E quando aumenta a capacidade de servir ao mesmo tempo, consequentemente 

diminui o tempo de fila que é observado na Tabela 3, onde no cenário 4 passou em média 

50 segundos esperando na fila para montar o almoço. 

Na Figura 5, mostra algumas melhorias em relação ao tempo médio de fila do 

processo de atendimento do aluno, modificando a quantidade de biometria passando para 

dois equipamentos e variando de duas até quatro de pessoas se servido no self-service. 

Figura 5 - Tempo médio de fila 

 

Fonte: próprios autores 

Observa-se que quando aumenta a capacidade de processamento no self-service, 

mais pessoas passam na montagem do prato e, portanto, diminui o tempo médio de fila 

dessas pessoas que passam dentro do processo interno que é observado na Figura 6. 

Quando comprado na situação real que é demostrado na Figura 3, ambos os tempos 

médios de fila nesses dois locais houve uma redução consideravelmente. 

No aspecto da fila antes da porta, foi observado na Figura 6 as melhorias 2x2 e 

2x3 houve uma redução significativamente o tempo em comparação da Figura 3, e não 

houve muita alteração na melhoria 2x4 (dois biometrias e quatro self-service), portanto 

nessa parte do sistema, a formação da fila antes do acesso do local não pode ser resolvida 
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por via simulação. Porque a formação desta parte da fila depende muito o intervalo de 

chegada desses alunos e o horário de início da formação da fila.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao observar os resultados da simulação, percebe-se que durante o atendimento do 

aluno, sempre houve a formação de filas no processo, desde o local ao lado na espera para 

abertura do refeitório e durante o atendimento dos alunos na identificação biométrica e 

na preparação do prato no self-service. Foram definidas três propostas de melhoria para 

minimizar a fila durante o processo de atendimento, onde a instalação de dois leitores 

biométricos e com quatro pessoas sendo atendida houve uma redução de tempo médio 

dessas pessoas quando comparado na situação real.  

E para fila antes do acesso não resolve por meio de simulação, pois é perfil dos 

alunos de chegarem cedo para aguardar para pegar a melhor comida do prato e melhores 

lugares para almoçar e foi uma das respostas foi obtida pelo questionário. Para diminuir 

esta fila, é necessária uma conscientização dos alunos e um controle de um sistema de 

horário para cada aluno acessar o espaço dentro do horário do almoço (11:30 até 13:00) 

e sem causar uma fila entre às 10:45 até 11:30 da manhã. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

É essencial o conhecimento dos riscos existentes no ambiente de trabalho para que o empregador 
possa desenvolver a gestão e mitigação desses. Esse trabalho objetiva identificar riscos ergonômicos 
de um almoxarifado de uma empresa de pequeno porte do ramo da construção civil com o foco nas 
atividades mais frequentes e desgastantes para o almoxarife utilizando a ferramenta Check list de 
Couto com a finalidade de identificar o nível do fator biomecânico de risco e desconforto/dor. 
Concluiu-se que, a atividade analisada apresenta fator biomecânico de risco significativo.  

PALAVRAS-CHAVE: Almoxarifado, Check list de Couto, Ergonomia. 

 

ABSTRACT 

The essential of risk structures in the environment of work and the employer This paper aims to 
indicate ergonomic hazards of a warehouse in a small construction company with a focus on the most 
frequent and stressful activities for the warehouse using a Couto Checklist tool to identify factor level 
biomechanical risk and discomfort / pain. In conclusion, an evaluation activity presents a significant 
biomechanical risk factor. 

KEYWORDS: Stress. Quality of life. Mental health. Military police. Profession.  

 

1 INTRODUÇÃO 

Os almoxarifados são setores importantes na execução de serviços ou fabricação de 

produtos, pois, apesar de não estarem dentro do processo central do serviço ou produto, é por 

meio desse setor que os insumos necessários ficam disponíveis. Além da responsabilidade de 

armazenamento e conservação dos insumos, também é de responsabilidade do almoxarife a 

gestão do estoque, indicando a necessidade de reposição dos materiais, conforme o consumo, 

para que não haja interrupção e atrasos nos processos devido à falta de matéria-prima. 
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Nesse tipo de ambiente de trabalho é demandado do trabalhador o levantamento e 

movimentação de materiais, mesmo que seja feito com auxílio de equipamentos para transporte. 

A depender das características físicas dos materiais (volume, tipo de pega e peso, por exemplo) 

e a forma como são movimentados, essa atividade laboral pode gerar riscos para a saúde do 

trabalhador. Por isso a importância de analisar os métodos de trabalho e verificar se estão de 

acordo com os limites de segurança indicados para que a integridade física e saúde do 

trabalhador não sejam comprometidas. 

A adoção de posturas inadequadas na realização de determinadas funções, associadas 

a outros fatores de risco existentes no posto de trabalho, como sobrecarga imposta à 

coluna vertebral, vibrações e manutenção de uma postura por tempo prolongado 

constituem as maiores causas de afastamento do trabalho e de sofrimento humano. 

(COUTO, 1995 apud SILVA at al, 2010) 

As doenças comuns presentes nesse setor são os distúrbios osteomusculares nos 

membros superiores, as lombalgias e tendinites que podem ocorrer, principalmente, por 

movimentos repetitivos, posturas inadequadas e/ou sobrecarga mecânica (SEREDNICK et al., 

2009). 

De acordo com Iida (2005), a Ergonomia ao estudar as interações trabalhador-máquina-

sistema, desde mobiliários até a jornada de trabalho, contribui para melhorias em termos de 

eficiência, saúde e segurança para o trabalhador e o trabalho. Além disso, ela pode auxiliar na 

formação de ambiente que permita o trabalhador sentir realização pessoal e profissional. 

O presente trabalho tem como objetivo aplicar os princípios da Ergonomia para analisar 

o processo de trabalho no almoxarifado de uma empresa de construção civil, a partir da 

aplicação do Check List de Couto (1995) para auxiliar o processo de avaliação dos riscos 

ergonômicos que esse profissional está sujeito. 

 

2 METODOLOGIA  

O estudo foi realizado por meio de visitas técnicas ao setor de almoxarifado de uma 

empresa de médio porte de construção civil em Natal-RN, onde foi identificado as principais 

tarefas e aplicado um questionário ao almoxarife, baseado no Checklist de Couto (1955) para o 

mapeamento do processo de trabalho. 
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O setor é composto por um almoxarife e um auxiliar e funciona em regime de trabalho 

semanal: segunda à quinta das 7h às 17h e sextas das 7h às 16h com intervalo de almoço no 

período das 12h às 13h. As atividades são realizadas em um galpão arejado por meio de três 

grandes janelas, possui telhado de fibrocimento sobre madeira que permite uma iluminação 

parcial do sol e complementada com lâmpadas. 

As tarefas do setor são: receber, estocar e liberar materiais; preencher fichas de controle; 

lançar Nota Fiscal no sistema da empresa; dar baixa do material e, por conseguinte, no sistema, 

observando normas e instruções ou dar orientações para manter o estoque em condições de 

atender a produção; organizar e manter limpo o espaço destinado ao almoxarifado. 

Para o estudo definiu-se que a análise seria focada apenas nas atividades do almoxarife 

e com o mapeamento do processo pôde-se delimitar sete principais tarefas executadas durante 

o expediente, conforme identificação na Figura 1: 

1. Receber material para estocar: O almoxarife verifica se todos os itens que está recebendo 

estão descritos corretamente na Nota Fiscal (NF) em relação à quantidade e descrição. Esta 

atividade é executa na postura em pé e utiliza como apoio uma bancada de alvenaria. 

2. Registrar manualmente as entradas de materiais: Os itens que entraram no almoxarifado são 

registrados na Ficha de Verificação de Materiais, a qual é preenchida manualmente e 

corresponde ao controle físico de material. Esta atividade é realizada na posição sentada numa 

mesa disponibilizada na entrada do almoxarifado. 

3. Estocar material no almoxarifado: A partir do recebimento do material, o almoxarife 

identifica o endereço de estoque dos materiais e os carrega manualmente da entrada do galpão 

do almoxarifado para os seus respectivos locais de estoque. 

4. Registrar no sistema as entradas de materiais: De posse das notas fiscais, o almoxarife insere 

os dados no sistema por meio de um computador disposto em uma sala localizada próxima à 

entrada do almoxarifado, equipada com ar condicionado e iluminação fluorescente. A atividade 

é executada na posição sentada. 

5. Liberar o uso do material em estoque: A partir do recebimento de solicitação de material, o 

almoxarife verifica os itens demandados, identifica e se desloca até o local em que os itens estão 

estocados, seleciona-os e os transporta manualmente até a saída do almoxarifado onde serão 

entregues ao solicitante. 
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6. Registrar manualmente as saídas de materiais: Ao separar e entregar os materiais solicitados, 

o almoxarife preenche uma ficha de saída de material do estoque. Esta atividade é realizada na 

posição sentada na mesma mesa utilizada para preenchimento da Ficha de Verificação de 

Material. 

7. Registrar no sistema as saídas de materiais: Os documentos de saídas de materiais são 

agrupados e seus dados são inseridos no sistema para registro da baixa dos materiais. Esta 

atividade é realizada na posição sentada no mesmo posto de trabalho da etapa de registro de 

entradas de materiais no sistema. 

Figura 1 - Posturas nas execuções das principais tarefas. 

 

Fonte: Acervo da autora. 

  O Checklist de Couto é uma avaliação simplificada do fator biomecânico relacionado 

aos riscos de distúrbios musculoesqueléticos de membros superiores. Consiste em questionários 

que analisam as condições dos postos de trabalho e dos trabalhadores por meio de respostas 

positivas ou negativas que, quando somadas ao final do questionário, delimitam o nível dos 

riscos existentes na situação estudada conforme gradação a seguir (COUTO, 1995): 

 De 0 a 3 pontos: ausência de fatores biomecânicos – Ausência De Risco 

 Entre 4 e 6 pontos: fator biomecânico pouco significativo- Ausência De Risco 
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 Entre 7 e 9 pontos: fator biomecânico de moderada importância- Improvável, Mas 

Possível. 

 Entre 10 e 14 pontos: fator biomecânico significativo- Risco 

 15 ou mais pontos: fator biomecânico muito significativo- Alto Risco 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para priorização das intervenções ergonômicas esse estudo levou em consideração os 

resultados das observações, registros e a aplicação do questionário citados anteriormente, os 

quais confirmam necessidade de atuar na melhoria da execução das atividades relacionadas a 

movimentação de materiais em decorrência dos relatos de dores em algumas regiões do corpo, 

e também no grupo de tarefas que constitui maior representatividade na duração de uma jornada 

de trabalho que é o levantamento e transporte de carga. A Tabela 1 apresenta esse agrupamento 

de tarefas com os percentuais da jornada de trabalho. 

Tabela 1 - Agrupamento de tarefas em função da duração na jornada de trabalho 

Grupo de tarefas Tarefas do processo 

Levantamento e transporte de carga: 

40% da jornada de trabalho 

3. Estocar material no almoxarifado.  = 10% 

5. Liberar o uso do material em estoque. = 30% 

Preenchimento de documentos: 35% 

da jornada de trabalho 

1. Receber material para estocar. = 10% 

2. Registrar manualmente as entradas de materiais. = 10% 

6. Registrar manualmente as saídas de materiais. = 15% 

Uso de computador: 25% da jornada 

de trabalho 

4. Registrar no sistema as entradas de materiais. = 15% 

7. Registrar no sistema as saídas de materiais. = 10% 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Como no estoque há materiais de diversos tamanhos e pesos e não há uma demanda fixa 

ou periódica de materiais para que houvesse recomendações mais específicas, esse estudo 

abrangeu orientações gerais para a execução segura das atividades do almoxarife. 
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 Alcance de materiais: As cargas devem estar a no mínimo 40 cm acima do piso para 

evitar a flexão do troco em busca de visualizar e pegar o material; Para materiais em 

altura diferente do alcance normal dos braços, realizar a pega e deslocamento em duas 

etapas, utilizando uma plataforma intermediária de apoio para a pega e transporte seguro 

do material; Em caso de prateleiras altas, dar preferência ao uso de escadas (com apoio 

do auxiliar de almoxarifado); Manter a coluna reta e caso seja necessário abaixar-se para 

alcançar o material, realizar agachamento mantendo a coluna reta. 

 Deslocamento: Manter a carga o mais próximo possível do corpo, para reduzir o 

momento provocado pela carga; Procurar manter cargas simétricas, usando as duas 

mãos para evitar sobrecarga de um dos membros superiores; Antes de levantar um 

material, remover todos os obstáculos que possam atrapalhar os movimentos; Manter a 

coluna reta. 

 Treinamentos: Conforme delimitações na Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia 

(NR17), para o trabalho de transporte regular manual de cargas não leves deve ser dado 

ao trabalhador treinamento/instruções quanto aos métodos de trabalho que deverá 

utilizar de forma a garantir a sua saúde e prevenir acidentes. 

De acordo com Francisco e Medeiros (2016), os quais apresentaram um estudo de 

análise ergonômica em um depósito de empresa de material de construção, é interessante 

analisar também a organização dos materiais no estoque de forma a priorizar a disposição 

agrupada de itens e otimizar o fluxo de materiais, principalmente nos casos de carregamento 

manual. Além disso, apontaram em sua pesquisa um comparativo dos valores recomendados e 

os medidos de temperatura, iluminamento, umidade e ruído, assim como o reforço para 

delimitação e utilização dos EPIs adequados para a atividade e realização de treinamentos com 

objetivo de transmitir conhecimento, orientações e contribuir para o reconhecimento e 

especialização do capital humano da empresa. 

De acordo com as observações, registros e a aplicação do questionário realizados nas 

visitas ao local analisado, identificou-se que as atividades desempenhadas têm potencial de risco 

para distúrbios musculoesqueléticos de membros superiores devido a contribuírem com fator 

biomecânico significativo. O questionário, baseado no Checkilist de Couto, encontra-se a 

seguir: 
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3.1 DESCRIÇÃO SUMÁRIA DA ATIVIDADE. 

Executar os trabalhos de almoxarifado: receber, estocar e liberar materiais; preencher 

fichas de controle; lançar Nota Fiscal no sistema da empresa; dar baixa do material e, por 

conseguinte, no sistema, observando normas e instruções ou dar orientações para manter o 

estoque em condições de atender a produção; organizar e manter limpo o espaço destinado ao 

almoxarifado. 

 

3.2 ESPECIFICAR: LINHA, MODELO QUE ESTÁ SENDO PRODUZIDO, PRODUÇÃO 

POR HORA, DATA E TURNO. 

Almoxarifado de uma empresa de construção civil o qual apresenta como principais 

rotinas do funcionário: Verificação, transporte e armazenamento de materiais. Regime de 

trabalho semanal: Segunda à Quinta das 7h às 17h, Sexta das 7h às 16h; intervalo de almoço no 

período das 12h às 13h. 

A seguir o questionário preenchido conforme avaliação do trabalho executado. 

1.  Sobrecarga Física 

1.1 

Há contato da mão ou punho ou tecidos moles com alguma quina 
viva de objetos ou ferramentas? 

Não (0) Sim (1) 

1.2 O trabalho exige o uso de ferramentas vibratórias? Não (0) Sim (1) 

1.3 O trabalho é feito em condições ambientais de frio excessivo? Não (0) Sim (1) 

1.4 

Há necessidade do uso de luvas e, em consequência disso, o 
trabalhador tem que fazer mais força? 

Não (0) Sim (1) 

1.5 O trabalhador tem que movimentar peso acima de 300 g, como 
rotina em sua atividade? 

Não (0) Sim (1) 

 

2043 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2.  Força com as Mãos 

 

2.1 Aparentemente as mãos têm que fazer muita força? Não (0) Sim (1) 

2.2 A posição de pinça (pulpar, lateral ou palmar) é utilizada para 
fazer força? 

Não (0) Sim (1) 

2.3 Quando usados para apertar botões, teclas ou componentes, para 
montar ou inserir, ou para exercer compressão digital, a força de 
compreensão exercida pelos dedos ou pela mão é de alta 
intensidade? 

Não (0) Sim (1) 

2.4 O esforço manual detectado é feito durante mais que 49% do ciclo 
ou é repetido mais que 8 vezes por minuto? 

Não (0) Sim (1) 

 

3.  Postura no Trabalho 

 

3.1 Há algum esforço estático da mão ou do antebraço como rotina na 
realização do trabalho? 

Não (0) Sim (1) 

3.2 Há algum esforço estático do ombro, do braço ou do pescoço 
como rotina na realização do trabalho? 

Não (0) Sim (1) 

3.3 Há extensão ou flexão forçada do punho como rotina na execução 
da tarefa? 

Não (0) Sim (1) 

3.4 Há desvio ulnar ou radial forçado do punho como rotina na 
execução da tarefa? 

Não (0) Sim (1) 

3.5 Há abdução do braço acima de 45 graus ou elevação dos braços 
acima do nível dos ombros como rotina na execução da tarefa? 

Não (0) Sim (1) 

3.6 Há outras posturas forçadas dos membros superiores? Não (0) Sim (1) 

3.7 O trabalhador tem flexibilidade na sua postura durante a jornada? Sim (0) Não (1) 

 

4.  Posto de Trabalho e Esforço Estático 

 

4.1 A atividade é de alta precisão de movimentos? Ou existe 
alguma contração muscular para estabilizar uma parte do 
corpo enquanto outra parte executa o trabalho? 

Não (0) Sim (1) 
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4.2 A altura do posto de trabalho é regulável? Sim (0) Ou 
desnecessá
ria a 
regulagem 
(0) 

Não (1) 

 

5.  Repetitividade e Organização do Trabalho 

 

5.1 
Existe algum tipo de movimento que é repetido por mais de 3.000 
vezes no turno? Ou o ciclo é menor que 30 segundos, sem pausa 
curtíssima de 15% ou mais do mesmo? 

Não (0) Sim (1) 

5.2 No caso de ciclo maior que 30 segundos, há diferentes padrões 
de movimentos (de forma que nenhum elemento da tarefa ocupe 
mais que 50% do ciclo?) 

Sim (0) Não (1) 
ou ciclo 
< 30s (1) 

5.3 Há rodízio (revezamento) nas tarefas, com alternância de 
grupamentos musculares? 

Sim (0) Não (1) 

5.4 Percebem-se sinais de estar o trabalhador com o tempo apertado 
para realizar sua tarefa? 

Não (0) Sim (1) 

5.5 Entre um ciclo e outro há a possibilidade de um pequeno 
descanso? Ou há pausa bem definida de aproximadamente 5 a 10 
minutos por hora? 

Sim (0) Não (1) 

 

6.  Ferramenta de Trabalho 

 

6.1 Para esforços em preensão: O diâmetro da manopla da ferramenta 
tem entre 20 e 25 mm (mulheres) ou entre 25 e 35 mm (homens)? 

Para esforços em pinça: O cabo não é muito fino nem muito 
grosso e permite boa estabilidade da pega? 

Sim (0) ou 
Não há 
ferramenta 
(0) 

Não (1) 

6.2 A ferramenta pesa menos de 1 kg ou, no caso de pesar mais de 1 
kg, encontra-se suspensa por dispositivo capaz de reduzir o 
esforço humano? 

Sim (0) ou 
Não há 
ferramenta 
(0) 

Não (1) 
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Critério de Interpretação: 

• Somar o total dos pontos 

• De 0 a 3 pontos: ausência de fatores biomecânicos – AUSÊNCIA DE RISCO 

• Entre 4 e 6 pontos: fator biomecânico pouco significativo- AUSÊNCIA DE RISCO 

•Entre 7 e 9 pontos: fator biomecânico de moderada importância- IMPROVÁVEL, 

MAS POSSÍVEL. 

• Entre 10 e 14 pontos: fator biomecânico significativo- RISCO 

• 15 ou mais pontos: fator biomecânico muito significativo- ALTO RISCO  

TOTAL DE PONTOS                      12 

7.  Fator Ergonômico Extremo 

Entrevistador: Descreva algum fator de altíssima intensidade (por exemplo, repetitividade, 

postura extremamente forçada, força muito intensa). Caso exista, deve-se fazer uma análise 

especial desse fator. 

Empregado: Levantamento e transporte individual de cargas pesadas, como galões de tinta de 

18kg. Esta atividade engloba o agachamento para pegar o galão, levantamento deste na altura 

dos ombros e transporte do local de estoque até a área de saída do almoxarifado onde é feita a 

entrega do material. 

8. Dificuldade, desconforto e fadiga observados pelo analista durante a 

avaliação  

Esse tópico do questionário serve de orientação para medidas corretivas, mesmo na 

inexistência de fator biomecânico significativo. 

Resposta do empregado: Desconforto principalmente na coluna vertebral do almoxarife, 

pois além de ficar por vários intervalos de tempo durante um dia na posição sentada, o 

funcionário executa movimentos intensos ao se abaixar e levantar mercadorias relativamente 

pesadas. Aliado a isso, foi possível observar que na primeira hora do dia, aproximadamente das 

7h às 8 horas da manhã, muitos funcionários se aproximam do almoxarifado para solicitar 

ferramentas e materiais para dar início às atividades, o que deixa o almoxarife intensamente 

estressado. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho evidenciou a necessidade de estudos mais profundos sobre a realização das 

atividades e possíveis refinamentos nas recomendações de execução por meio de, por exemplo, 

agrupamento de materiais de estoque e orientações de levantamento e transporte mais 

específicos para estes. Além disso, há outros critérios do ambiente de trabalho que podem ser 

avaliados com base nas delimitações da Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia (NR17). 

De acordo com a aplicação do Checklist de Couto, identificou-se que as atividades 

desempenhadas têm potencial de risco para distúrbios musculoesqueléticos de membros 

superiores devido o total de pontos ter sido 12, ou seja, as atividades contribuem com fator 

biomecânico significativo.  

Cabe salientar que por resultarem em fator biomecânico significativo de risco, as 

atividades desse setor demandam atenção por parte dos empregadores para que estes sejam os 

facilitadores para as melhorias necessárias e adequação da cultura de trabalho com a segurança 

e saúde do trabalhador. Para tanto, conforme a Norma Regulamentadora nº 17 – Ergonomia 

(NR17), cabe ao empregador realizar análise ergonômica do trabalho para avaliar a adaptação 

das condições de trabalho às características psicofisiológicas do trabalhador. 
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ANÁLISE DE PREÇOS E POTÊNCIA DA ENERGIA EÓLICA NOS 

LEILÕES DE ENERGIA NOVA (LEN) 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O presente artigo faz um levantamento bibliográfico e documental dos preços e das potências 
da energia eólica negociadas nos Leilões de Energia Nova (LEN), realizados no Brasil entre os 
anos de 2011 e 2018. Para tanto, serão analisados dados sobre os leilões realizados pela CCEE, 
tendo em foco o preço final de venda da energia de geração, a potência negociada e como essas 
duas informações se distribuem pelas principais unidades federativas (UF) do Brasil. As 
análises demonstram que a energia eólica, apresenta o menor preço de venda da energia nos 
leilões de energia nova. Além disso, os aumentos que houveram no preço da energia eólica, 
possui relação direta com a crise econômica nos anos de 2015 e 2016, como comprovado pela 
semelhança das variações do preço no período de 2011 a 2018 com as variações do PIB per 
capita no Brasil. 
PALAVRAS-CHAVE: Energia Eólica. Leilão de Energia. Preço da Energia. Potência 

Contratada.  

 

ABSTRACT 

This article makes a bibliographic and documentary survey of the prices and the powers of wind 
energy negotiated in the New Energy Auctions (LEN), held in Brazil between 2011 and 2018. 
To this end, data on the auctions held by CCEE will be analyzed. focusing on the final sale 
price of the generation energy, the negotiated power and how these two information are 
distributed among the main federative units (UF) in Brazil. Analysis shows that wind energy 
has the lowest selling price of energy in new energy auctions. In addition, the increases in wind 
energy prices are directly related to the economic crisis in 2015 and 2016, as evidenced by the 
similarity of price variations in the period from 2011 to 2018 with changes in GDP per capita 
in Brazil. 

KEYWORDS: Wind energy. Energy auction. Energy price. Contracted Power. 
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1 INTRODUÇÃO 

Caracterizada por utilizar a força dos ventos para gerar energia, a energia eólica vem se 

consolidando no mercado devido à queda nos preços finais de geração, ao aumento de usinas 

instaladas e ao avanço das tecnologias utilizadas nos aerogeradores, além dos incentivos que 

vêm ocorrendo por parte do governo através, principalmente, da realização de leilões para 

criação de novos empreendimentos. 

Atualmente, de acordo com a Agência Nacional de Energia Elétrica – a ANEEL –, a 

energia eólica é responsável por 15.063.893 kW dos 165.469.379 kW totais da capacidade de 

geração de energia do país, correspondendo a 9,1% desse total e ficando atrás apenas das fontes 

hidrelétrica, principal do Brasil, e da termelétrica (ANEEL, 2019).De acordo com a Agência 

Nacional de Energia Elétrica – a ANEEL –, a energia eólica é responsável por 15.063.893 kW 

dos 165.469.379 kW totais da capacidade de geração de energia do país, correspondendo a 9,1% 

desse total e ficando atrás apenas das fontes hidrelétrica, principal do Brasil, e da termelétrica 

(ANEEL, 2019). 

Ainda assim, a relevância da energia eólica não é totalmente compreendida sem que se 

saiba como ela contribui para um Brasil que consegue equilibrar a preservação ambiental e o 

desenvolvimento tecnológico, social e econômico. Por converter a energia presente na força 

dos ventos em energia elétrica, as fontes eólicas são caracterizadas como renováveis, por 

utilizar um recurso que se renova constantemente: o vento (LIMA e SOUZA, 2015, p.18). 

Em contrapartida, as usinas termelétricas, segunda fonte energética mais usada no país, 

não tem o mesmo caráter renovável. Isso se deve ao fato dela ocorrer a partir da queima de 

combustíveis fósseis para obtenção de energia, como o carvão, petróleo e gás natural, que são 

recursos finitos, com renovação muito lenta no ambiente (ANEEL, 2005, p. 4 e seg.). Além 

disso, a queima dessas substâncias lança na atmosfera gases como o CO2, que contribuem para 

o aumento da temperatura média do planeta Terra e da ocorrência de eventos climáticos 

extremos e incomuns, como enchentes, secas e furacões (ANDERSON et al., 2016, p. 187). 

A fonte de energia elétrica mais usada no Brasil, apesar de ser renovável, assim como a 

eólica, ainda afeta gravemente o ambiente. As usinas hidrelétricas, em sua etapa de construção, 
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alagam áreas de mata nativa e retêm fluxos d’água, o que gera impactos à biodiversidade e às 

comunidades humanas que vivem próximas à usina (CARVALHO et al., 2018, p. 640 e 641).  

Segundo Simas e Pacca (2013, p. 105), “no Brasil, o incentivo às energias renováveis 

relaciona-se com a busca pela diversificação da matriz elétrica, segurança no fornecimento de 

energia, incentivo ao desenvolvimento de novas indústrias e à geração de empregos”. Deste 

modo, a energia eólica torna-se uma oportunidade para uma evolução sustentável no país. 

Para atingir tal objetivo, a ANEEL delegou à Câmara de Comercialização de Energia 

Elétrica (CCEE) a responsabilidade de realizar leilões nos quais concessionárias, 

permissionárias e autorizadas de serviço público de distribuição de energia elétrica do Sistema 

Interligado Nacional (SIN) são habilitados a gerar energia. Estes leilões são, atualmente, a 

principal forma de contratação de energia no Brasil e os ganhadores de cada leilão são decididos 

a partir da menor tarifa de operação oferecida pelas empresas que participam do leilão, de modo 

que seja vantajosa ao Estado a contratação (CCEE, 2015). 

Dada essa recente expansão da energia eólica no país, sente-se a necessidade de filtrar, 

sistematizar e comentar os dados sobre os investimentos e a capacidade de geração desta fonte. 

O intuito nessa obra acadêmica é, através dessas informações, gerar um panorama nacional 

atualizados da energia eólica, de modo a demonstrar seu potencial e incentivar seu crescimento. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

No ano de 1992, entrou em operação, na ilha de Fernando de Noronha, a primeira usina 

eólica brasileira, com uma potência instalada de aproximadamente 0,1 MW (SALINO, 2011, 

p. 2 e 45). De acordo com a ANEEL (2013, p. 2), a potência instalada “determina o porte da 

central geradora para fins de outorga, regulação e fiscalização”.  

Sendo assim, o conceito geral de potência elétrica será um ponto chave para o 

entendimento desse artigo, pois, através dele, serão quantizadas as capacidades de geração de 

cada localidade do país, além de como a expansão da energia eólica vem ocorrendo em território 

nacional.  

De um modo básico, a potência elétrica é definida como a quantidade de energia elétrica 

desenvolvida por intervalo de tempo. Sua unidade mais utilizada é o Watt (W), que equivale à 
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quantidade de energia elétrica, em joules (J), a cada segundo (MARKUS, 2011, p. 49). A 

referida potência instalada corresponde ao “somatório das potências elétricas ativas nominais 

das unidades geradoras principais da central” (ANEEL, 2013, p. 2) e se trata de um valor teórico 

da capacidade de geração, por considerar os aspectos construtivos, nominais, do aerogerador. 

Para fomentar o aumento dessa potência instalada, foram necessárias algumas políticas 

governamentais. No ano de 2002, foi criado o Programa de Incentivo a Fontes Alternativas 

(PROINFA) e, dois anos depois, foi definida pela Lei nº 10,848/2004 que a contratação de 

energia elétrica deveria ser feita através de leilões públicos específicos, sendo o primeiro deles 

em dezembro de 2009 (SALINO, 2011, p. 2). 

O uso de leilões como principal forma de comércio e incentivo à ampliação da matriz 

energética utilizada pelo mercado de energias no Brasil está relacionada com uma série de 

vantagens que ele oferece. Nos anos 90, os leilões começaram a se consolidar mundo como 

uma ferramenta bastante eficiente em negociações de novos empreendimentos de geração de 

energia elétrica, se revelando como um mecanismo justo, aberto, de rápida contratação e 

transparente (MAURER e BARROSO, p. XI e 5). 

Até o momento atual, fontes provenientes dos ventos foram negociadas em 3 tipos 

desses leilões: Leilão de Energia de Reserva, Leilão de Energias Alternativas e Leilão de 

Energia Nova. De acordo com o Ministério de Minas e Energia (2015), cada um desses leilões 

pode ser classificado da seguinte forma:         

• Leilão de Energia de Reserva (LER): forma de contratação criada para aumentar a 

segurança no fornecimento de energia elétrica na rede elétrica nacional, com atuação de 

usinas, já existentes ou não, especialmente contratadas para suprir eventuais 

ineficiências ou ausências de unidades geradores primárias. 

• Leilão de Fontes Alternativas (LFA): forma de leilão instituída com o intuito de 

incentivar a participação no cenário nacional de geração de energia de fontes energéticas 

renováveis, tais como eólica, biomassa e energia proveniente de Pequenas Centrais 

Hidrelétricas (PCHs). 

• Leilão de Energia Nova (LEN): o foco deste tipo de negociação é atender ao aumento 

da necessidade de geração de energia no Brasil através da venda e contratação de usinas 
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que ainda serão construídas. O prazo máximo para essa construção pode ser de 3 anos 

– o que caracteriza o leilão realizado como A-3 – ou de 5 anos, que seria o caso dos 

leilões A-5. 

Como já explanado, a incumbência dos leilões cabe à CCEE, sob delegação da ANEEL 

(CCEE, 2015). Entretanto, essas não são as únicas instituições participantes desse processo.  

De acordo com CCEE (2013), primeiramente, toda a formulação de políticas e diretrizes 

do setor elétrico passa pelo órgão interministerial de assessoria à Presidência da República, o 

Conselho Nacional de Políticas Energéticas, o CNPE. Em seguida na hierarquia, se encontra o 

Ministério de Minas e Energia (MME), o órgão do Governo Federal que irá aplicar as políticas 

relacionadas a energia elétrica, desenvolvidas pelo CNPE. Vinculada ao MME, se encontra a 

Empresa de Pesquisas Energéticas (EPE), que tem como atribuição geral a de produzir estudos 

que promovam o entendimento, previsão, planejamento e melhoria dos serviços e assuntos 

relacionados a organização do setor energético brasileiro. 

Abaixo dessas duas instituições, se encontra a ANEEL – instituída pela Lei nº 9.427/96 

–, agência autônoma governamental cujas competências são “regular e fiscalizar a produção, 

transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica” (CCEE, 2013). Por também ser 

de sua responsabilidade o controle da comercialização da energia elétrica, a Câmara de 

Comercialização de Energia Elétrica, a CCEE, é um órgão vinculado à ANEEL. 

Além de regular o comércio de energia elétrica no Brasil – incluindo os referidos leilões 

–, a CCEE “reúne empresas de geração de serviço público, produtores independentes, 

autoprodutores, distribuidoras, comercializadoras, importadoras e exportadoras de energia, 

além de consumidores livres e especiais de todo o país” (CCEE, 2012); com isso, tal instituição 

também tem como objetivo fomentar o mercado de energias brasileiro. 

A última instituição a ser citada é a Associação Brasileira de Energia Eólica 

(ABEEólica). Ela é caracterizada como “uma instituição sem fins lucrativos, que congrega e 

representa a indústria de energia eólica no País, incluindo empresas de toda a cadeia produtiva” 

(ABEEólica, 2017a). Tal organização ainda assume o compromisso de construir uma relação 

transparente para com a imprensa e sociedade civil acerca de novidades, avanços e análises do 

setor (ABEEólica, 2017b). 
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Partindo desse entendimento, a última etapa a ser desenvolvida para se entender a 

relevância da energia eólica para o cenário energético nacional é entender a distribuição do 

potencial eólico brasileiro, em questões geográficas nacionais e mundiais. 

Segundo ABEEólica (2018), a energia eólica deixou de ser uma fonte alternativa para 

adquirir um papel extremamente relevante na matriz elétrica do Brasil. No ranking mundial de 

capacidade de energia eólica instalada, o Brasil se localiza na oitava posição, e na sexta 

colocação no Ranking mundial de nova capacidade eólica instalada, sendo os dois organizados 

pelo Global Wind Energy Report Council (GWEC). Regionalmente, destacam-se, 

especialmente, as porções do Nordeste brasileiro (AMARANTE et al., 2002, p.26). 

De acordo com o MME e a EPE (2007), tinha-se a previsão que a energia eólica iria ser 

responsável por 1% da oferta de energia elétrica no país; no entanto, atualmente, em 2019, esse 

número já chaga a mais de 9% (ANEEL, 2019). Essa é uma prova clara do desenvolvimento 

acelerado do mercado da energia eólica e, frente a ele, faz-se necessária uma reunião atualizada 

de dados, de modo a melhor orientar indivíduos e instituições da esfera pública e privada. 

3 METODOLOGIA 

Os estudos para o desenvolvimento da presente pesquisa consideraram, 

predominantemente, levantamentos bibliográficos e a partir da análise de livros e artigos 

científicos e documentais com informações de órgãos governamentais (CCEE, MME, IBGE, 

ANEEL e EPE). 

Sob essa ótica, fez-se necessário o uso de dados da Câmara de Comercialização de 

Energia Elétrica (CCEE), principalmente, para conceituação e a formulação e análise das 

tabelas, sendo essas produzidas a partir da planilha de resultados consolidados publicada em 19 

de julho de 2019 no site da CCEE.  

Vale lembrar que, em dezembro de 2010, foi firmado, entre a EPE e a CCEE, um acordo 

de cooperação técnico-operacional, “com o objetivo de formalizar, em nível institucional, 

procedimentos para o fluxo de informações sobre os leilões e os contratos de compra e venda 

de energia e de dados de mercado” (CCEE, 2013). A existência de tal fato justifica a preferência 

do trabalho pelos dados organizados pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, 

2054 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

tendo em vista a maior riqueza de informações oferecida por essa instituição no período 

analisado. 

Dessa forma, visando à aglutinação de tais informações, buscou-se a utilização de 

palavras-chave, utilizando como ferramenta o software de planilha eletrônica, Excel.  As 

variáveis escolhidas com base nos objetivos da pesquisa, foram as potências contratadas, os 

preços e as quantidade de projetos em função do tempo, estado e tipo de leilão. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A seguir são apresentados os resultados obtidos a partir dos dados pesquisados no site 

do CCEE e EPE, para os Leilões de Energia Nova (LEN). As informações referentes à energia 

eólica, foram comparadas com as de energia fotovoltaica e hidrelétrica, objetivando analisar as 

variações dos preços finais de venda da energia gerada e das potências contratadas. 

4.1 Leilões de Energia Nova de 2005 a 2018 

Primeiramente, toma-se por base a relação dos leilões de energia nova referentes às 

matrizes energéticas eólica, hidrelétrica e fotovoltaica, comparando as suas potências 

contratadas por ano e os seus preços médios finais, como demonstrado na figura 1. 

 

Fig. 1 – Comparativo – Preços e potências nacionais das energias eólica, hidrelétrica e fotovoltaica. 
Fonte: Pesquisa. 

Sob essa perspectiva, analisa-se a partir da figura 1 o decaimento nos investimentos na 

matriz hidrelétrica de cerca de 20% no período de 2011 a 2015, ao passo que, observando-se a 
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mesma figura, percebe-se um claro aumento no preço de sua energia no mesmo período, cerca 

de 65%. Além disso, nota-se ainda que nesse período surge uma nova matriz energética 

concorrente no mercado brasileiro: a matriz eólica, cujos valores de potência contratada a partir 

de 2011 sempre foram maiores que a da hidrelétrica, conforme diagnosticado na mesma figura. 

Ademais, pela figura 1 percebe-se um outro fator contribuinte para tal concorrência: preços 

mais baixos por mega-Watt-hora (R$/MWh). 

 Observa-se ainda na figura 1 que, apesar da energia eólica ter ingressado na matriz 

energética do Brasil posteriormente à energia de hidrelétrica, os preços de venda daquela 

iniciaram-se em patamares semelhantes a desta e, a partir de 2013 consolidou-se como o menor 

preço de venda dentre as três principais energias renováveis no Brasil: eólica, solar fotovoltaica 

e hidrelétrica. 

Outrossim, em 2017 surgem os primeiros investimentos, cerca de 4.000MW, em energia 

fotovoltaica e no ano seguinte tal valor chega a mais que triplicar, aproximando-se de 

13.000MW, como demonstrado na figura 1. No entanto, apesar da energia eólica ter 

apresentado uma queda de quase 25% na potência contratada no Leilão de 2018, ainda 

observou-se uma redução no preço desta energia em cerca de 12%, enquanto a da fotovoltaica 

houve uma redução de 20%, mesmo considerando um aumento de quase 240% da potência 

contratada no mesmo período. Dessa forma, reafirma-se a importância e consolidação da 

energia eólica no país, demonstrando seu potencial e capacidade de gerar grandes quantidades 

de energia à um preço reduzido e com baixos impactos ambientais. 

4.2 Análise Geral dos Preços de Energia Eólica 
Sob essa ótica, percebe-se, mediante a comparação entre as figuras 2 e 3, que há uma 

relação direta entre os investimentos em energia eólica e o Produto Interno Bruto (PIB) do 

Brasil. Desse modo, observa-se claramente um aumento no preço médio da energia eólica, cerca 

de 25%, entre 2014 e 2015, ao passo que o investimento em contratação de potência caiu quase 

70%, sendo tal fenômeno paralelo ao despencar do PIB, como observado na figura 3. Além 

disso, tal relação pode ser comprovada ao analisar o período seguinte na figura 3 (2016 a 2018) 

o PIB elevou e manteve-se constante, possibilitando a retomada nas contratações de potência 
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eólica, como visto na figura 2, e, por conseguinte, uma redução no preço médio da energia 

eólica, aproximadamente 60%. 

 

Fig. 2 – Preço x potência nos leilões LEN de energia eólica. Fonte: Pesquisa. 

 

Fig. 3 – Taxa de crescimento do PIB per capita no Brasil. Fonte: IBGE. 

4.3 Análise do Potencial Eólico por Estado 
O potencial da energia eólica se destaca, principalmente, no nordeste do Brasil, 

corroborando para atrair renda e polos energéticos para essa região. Dos 8 estados que já 

participaram dos leilões de energia nova, 7 são do Nordeste concentrando 89% da potência 

contratada no Brasil. A liderança é da Bahia (BA) seguida do Rio Grande do Norte (RN), Piauí 

(PI), Rio Grande do Sul (RS) e Ceará (CE) com 28%, 22%, 14%, 11% e 9% da potência 

contratada nos leilões LEN, respectivamente, conforme observado na figura 4. Estes cinco 

estados concentram 84% da potência contratada total. 
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Fig. 4 – Potência contratada de energia eólica (LEN). Fonte: Pesquisa. 

A análise da figura 4 permite concluir que, muito embora tenha existido investimento 

em estados variáveis, percebe-se uma porção maior para a BA e para o RN, sendo um dos 

principais motivos a constância dos investimentos, como demonstrado na figura 5, e o potencial 

eólico desses estados.  Dessa forma, os estados menos expressivos percentualmente em relação 

a quantidade de potência sofreram, principalmente, com a falta de continuidade, como o RS, 

demonstrado na figura 6, ao qual só apresentou investimentos de 2011 a 2014. 

Paralelo a isso, comparando-se a Bahia com o outro estado mais relevante relacionado a 

matriz eólica, Rio Grande do Norte, percebe-se que não há uma diferença tão discrepante quanto 

a quantidade de potência contratada. Além disso, há um certo padrão, como exemplo, o pico de 

potência contratada no ano de 2013, como demonstrado na figura 5, retratando um 

desenvolvimento uniforme e contínuo nesses estados com grande potencial eólico, retratando 

ainda, a relação com o PIB, como demonstrado na figura 3, haja vista um aumento do PIB nesse 

período.  

Além do mais, vale ressaltar que tal uniformidade enfrenta uma série de problemas 

espaciais, uma vez que o RN apresenta uma área de cerca de 52800 km2, já a BA tem cerca de 

567200 km2, conforme o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Então, tal 

compensação poderia ser feita através do auxílio de melhores tecnologias para uma produção 

mais eficiente mesmo em um espaço reduzido. 
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Fig. 5 – Energia eólica na Bahia e no Rio Grande do Norte (2011 a 2018). Fonte: Pesquisa. 

Vale lembrar que existem polos de energia eólica relevantes fora do Nordeste, como 
exemplo, o Rio Grande do Sul, ao qual recebeu investimentos de 2011 a 2014, com variações 
bem oscilantes, como demonstrado na figura 6, contudo somando uma potência contratada total 
de cerca de 30000MW e chegando a preços de 126 R$/MWh. Entretanto, em termos de potência 
houve uma queda de quase 90%, comparando-se o início e o fim dos investimentos, e um 
aumento de quase 10% nos preços da energia, como observado na figura 6.  

Logo, percebe-se que a falta de investimentos após o ano de 2014 não tiveram como 

fatores principais as altas dos preços, mas sim fatores geográficos, uma vez que ao comparar 

com a Bahia, mesmo havendo preços relativamente similares, observa-se que a potência é muito 

maior no estado nordestino, como visto na figura 6. 

 

Fig. 6 – Panorama estadual da energia eólica no Rio Grande do Sul (2011 a 2018). Fonte: Pesquisa. 

Em síntese, a percepção de tais variações nos preços e potências permite o 

reconhecimento de estados promissores para o desenvolvimento de determinada matriz, 
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favorecendo a diversificação da matriz energética brasileira, utilizando fontes mais limpas e 

que afetam menos o cotidiano da sociedade 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao final desta obra acadêmica, é possível a percepção do crescimento da energia eólica no 

Brasil, em especial da região Nordeste – a de maior potencial –, que, com isso, se mostra como 

líder na adoção de fontes de energia renováveis. Os principais indicadores de tal expansão são 

os preços médio dos leilões realizados por ano e a potência total contratada anualmente. 

Com eles em mãos, percebe-se um desenvolvimento dos empreendimentos eólicos mais 

acelerado em épocas de estabilidade ou crescimento do PIB brasileiro, sendo crises econômicas 

um aspecto que dificultam a criação de uma matriz energética limpa no país. No entanto, ainda 

com essa dificuldade, a energia eólica (juntamente com a solar fotovoltaica) ainda se mostra 

uma fonte com custo médio de contratação mais barato que a fonte hidrelétrica, o que viabiliza 

a expansão do mercado de fontes de energia com pouca agressão ao meio ambiente. 

Apesar da região Nordeste ser a líder em contratação de usinas eólicas, percebe-se que o 

potencial energético do país não se restringe a ela. Regiões como o Sul do Brasil e parte do 

Centro-Sul possuem também um considerável potencial eólico que, em alguns momentos, 

chegou a ser explorado, porém sem constância; a contrário dos estados da Bahia e do Rio 

Grande do Norte, que mantiveram seus investimentos, ainda em épocas de crise, ainda que estes 

reduzissem o valor negociado. Através desse comportamento de contratação, se observou que 

ambas as UF’s se tornaram, até o presente momento, as maiores produtoras de energia eólica 

nacionalmente. 

Portanto, por meio deste artigo, conclui-se que, para o desenvolvimento da energia 

eólica, é necessário um grande potencial geográfico, um eficiente sistema de negociação da 

capacidade energética e de incentivo governamental, além de instituições privadas e públicas 

dispostas a investir constantemente no setor. O Brasil atualmente apresenta tais condições; no 

entanto, faz-se necessária a expansão de cada uma dessas questões para territórios ainda não 

aproveitados, conforme o ritmo crescente do consumo energético nacional e mundial. 
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Para contribuir para tal crescimento, vale lembrar que o Brasil ainda dispõe de grande 

potencial eólico em ambiente marítimo e, futuramente, o seu melhor mapeamento e posterior 

utilização serão ações de grande relevância para suprir a demanda energética brasileira. 
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UMA ABORDAGEM SOBRE A DETERMINAÇÃO DO FATOR DE SEGURANÇA 

APLICADO EM PROJETOS DE MÁQUINAS 

Maria Luíza Braz de Almeida1; Marcos Eduardo dos Santos Targino2; Gildo Luiz de Sales Neto3; 

Ruthilene Catarina Lima da Silva4; Felipe Bento de Albuquerque5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A definição do Fator de Segurança a ser utilizado em um projeto é de grande importância, uma 

vez que este deve representar o risco de falha de uma estrutura ou componente. Neste trabalho 

buscou-se elaborar um texto que aborda os principais parâmetros que se deve levar em 

consideração na determinação do fator de segurança de uma forma geral. Esse texto será 

incluído, na forma de apêndice, em um material didático da disciplina Resistência dos Materiais 

que vem sendo produzido no IFRN/MO para estudantes do Curso Técnico em Mecânica. O 

texto visa aproximar a teoria aprendida em sala de aula com a prática no cotidiano. A 

metodologia empregada para o desenvolvimento do conteúdo foi a revisão bibliográfica dos 

autores Robert L. Norton, Manoel Henrique Campos Botelho e Sérgio Augusto de Souza. Dessa 

forma, tornou-se possível estabelecer padrões de demarcação dos coeficientes ou fatores de 

segurança: o material utilizado e as suas propriedades mecânicas, o ambiente de atuação e a 

deterioração causada pelo tempo de vida da peça, o tipo e a frequência do esforço aplicado, 

além da análise da ruptura que poderia ocorrer, prevista pelos ensaios de tração.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Coeficiente de segurança. Resistência dos Materiais. Propriedades. 

Indústria. Materiais. 

ABSTRACT 

The definition of the Safety Factor to be used in a project is of great importance, as it must 

represent the risk of failure presented by a structure or a component. This work aimed to 

elaborate a text that addresses the main parameters that should be taken into consideration when 
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determining the safety factor in general. This text will be included, as an appendix, in a didactic 

material for the discipline of Resistance of Materials, been produced at IFRN / MO for students 

of the Technical Course in Mechanics, aiming to approximate the theory learned in the 

classroom with the daily practice. The methodology used for content development was the 

bibliographic review of the authors Robert L. Norton, Manoel Henrique Campos Botelho and 

Sérgio Augusto de Souza. Thus, it became possible to establish demarcation patterns of the 

Coefficients or Safety Factors: the material used and its mechanical properties, the operating 

environment and the deterioration caused by the life of the part, the type and frequency of the 

applied stress, besides the analysis of the rupture that could occur, provided by the stresses to 

which the material is submitted to. 

KEYWORDS: Safety Factor. Resistance of Materials. Properties. Industry. Materials. 

1 INTRODUÇÃO 

A Resistência dos Materiais tem dois grandes objetivos: calcular as tensões internas que 

surgem em um material deformável e determinar quais são as dimensões necessárias para que 

esse material não rompa (HIBBELER, 2010, p. 14). Assim, o fator de segurança retrata a 

incerteza de um projeto, pois a tensão limite de escoamento e a tensão limite de resistência 

representam respostas de materiais testados nos ensaios de tração, sob condições ideais, o que 

não corresponde à realidade: as medições de uma máquina podem ser alteradas por erros de 

fabricação ou de montagem, cargas acidentais e vibrações não previstas podem ocorrer, assim 

como a deterioração decorrente do ambiente atmosférico (HIBBELER, 2010, p. 35).  

Isto é, se a carga aplicada ao elemento for relacionada de forma linear à tensão 

desenvolvida dentro da estrutura, o fator de segurança pode ser expresso como a relação entre 

a tensão de ruptura e a tensão admissível, de acordo com as equações 1 e 2 (HIBBELER, 2010, 

p. 36) 

  𝐹𝑆 =
𝜎𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎    

𝜎𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙
 

Equação 1 
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   𝐹𝑆 =
𝜏𝑟𝑢𝑝𝑡𝑢𝑟𝑎

𝜏𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑙
 

Equação 2 

 

Apesar do conhecimento dos fatores que são levados em consideração para a obtenção 

do coeficiente de segurança, não se tem um consenso no âmbito acadêmico e industrial que 

padronize a nível mundial a utilização desse. Assim, cada fabricante estabelece seus valores de 

referência, que se tornam diferentes um dos outros, o que pode representar custos 

desnecessários no processo de produção. Dessa forma, o objetivo do trabalho é elaborar um 

texto interdisciplinar que reúna alguns dos critérios definidos por autores da área, de modo que 

motive os alunos no estudo desse assunto da disciplina, que muitas vezes é abstrato e apenas 

memorizado (sem uma real compreensão).  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Carlzon (1990, p. 30-34) defende uma aproximação do conhecimento teórico de uma 

disciplina, independentemente da área à qual pertence, ao cotidiano coletivo do indivíduo, não 

apenas enquanto trabalhador, mas também enquanto cidadão, contribuindo para uma formação 

bilateral. Assim, aproximar teoria e prática é, de fato, condição essencial ao aprendizado.  

Na antiga Babilônia, o Artigo 229 do Código de Hamurabi estabelecia que o construtor 

de uma casa deveria ser condenado a morte, caso ela caísse e matasse seu dono. Se houvesse 

ruína da construção, o comitê de Engenharia decidia entre problema de vida ou morte para o 

construtor, segundo Encyclopaedya Britannica (1910). Hoje, quando ocorrem acidentes na 

obra, o engenheiro civil é o responsável legal pela construção e também perde o prestígio 

popular do seu trabalho ou da sua empresa. Nesse sentido, o acidente pode ser consequência de 

erro humano, por ignorância profissional ou não. Entretanto, mesmo na ausência de tais fatores, 

uma obra pode vir a ruir por motivos aleatórios e variáveis que independem do homem. 

Intuitivamente, pensa-se que um coeficiente de segurança elevado afasta a obra da falha, mas o 

profissional experiente sabe que isso não é regra. Por exemplo, em um projeto de aeronave 

comercial os valores não são muito altos, sendo limitados pela necessidade de leveza, e estão 
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ente 1,2 a 1,5, apesar de serem projetos de elevada confiabilidade, com baixa taxa de falha 

comparada a outros meios de transporte (HIBBELER, 2010, p. 36). 

Dessa forma, é necessário estabelecer a relação entre a probabilidade de ruína decorrente 

de fatores aleatórios, e o fator de segurança prescrito nas normas. “A probabilidade de ruína e 

o fator de segurança não podem ser tratados independentemente: são formas diferentes de 

prover margem de segurança adequada para a obra” (AOKI, 2008, p.1) 

3 METODOLOGIA 

O texto foi elaborado mediante consultas a artigos científicos de diversas áreas, como 

Arquitetura, História da Engenharia e Aeronáutica. Ainda, houve a revisão bibliográfica dos 

autores Robert L. Norton, Manoel Henrique Campos Botelho e Sérgio Augusto de Souza. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na obtenção dos valores do coeficiente de segurança para um componente ou estrutura 

diversos fatores são levados em conta, como o material utilizado e suas propriedades mecânicas, 

o ambiente de atuação deste material e a ruptura que possa ocorrer, bem como, o tipo e 

frequência do esforço aplicado e a deterioração causada pelo tempo de uso. 

O projeto de máquinas de Norton (2013) sugere um critério para estabelecer coeficientes 

de segurança para materiais dúcteis, de acordo com a Tabela 1, e segundo o tipo de 

carregamento, de acordo com a Tabela 2. Observa-se, através da Tabela 1, que o fator de 

segurança aumenta à medida que os dados considerados sobre o material são apenas 

representativos de testes, disponíveis em bibliografias. Do mesmo modo, quando o ambiente 

atmosférico se afasta das condições de teste do material, há um incremento no fator de 

segurança. Ou seja, ao se afastar das condições reais do material em questão, maior deve ser o 

fator de segurança, para garantir a integridade das máquinas. 

Na Tabela 2 verifica-se que em condições de carregamento estático o fator de segurança 

considerado é baixo, porém, quando o carregamento passa a ser dinâmico e variável esse valor 

aumenta. Isso porque em condições de carregamentos dinâmicos e variáveis os materiais 
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tendem a romper com tensões inferiores as obtidas em ensaios de tração, que são realizados 

com carga estática (CALLISTER, 2012). 

 

 

 

Informações Qualidade das informações Fator  

Dados obtidos em 

testes 

Material utilizado foi testado 

Dados representativos de testes de material estão disponíveis 

Dados razoavelmente representativos de testes disponíveis 

Dados insuficientes representativos de testes estão disponíveis 

1.3 

2.0 

3.0 

5.0 + 

Ambiente 

atmosférico 

Idêntico às condições dos testes realizados 

Idêntico ao ambiente de laboratório  

Ambiente moderadamente desafiador 

Ambiente extremamente desafiador 

1.3 

2.0 

3.0 

5.0 + 

Modelos Analíticos 

para forças e 

tensões 

Modelos testados em experimentos 

Modelos testados apresentam precisamente o sistema 

Modelos aproximados 

Modelos com aproximações grosseiras 

1.3 

2.0 

3.0 

5.0 + 

 

 

 

 

 

Tabela 1. Coeficiente de segurança para materiais dúcteis. Fonte: baseado em Norton, 2013. 
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Tabela 2. Coeficiente de segurança segundo tipo de carregamento. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O entendimento dos cálculos de Resistência dos Materiais é uma condição sem a qual o 

trabalho de técnicos em mecânica e de engenheiros mecânicos torna-se impossível, uma vez que 

estes trabalhos lidam diretamente com corpos submetidos a diversos tipos de esforços, que devem 

ser suportados com segurança pelo material. Demonstrou-se aqui que vários aspectos 

influenciam na determinação do fator de segurança a ser utilizado para materiais dúcteis e que à 

medida que os dados sobre o material se tornam imprecisos ou as condições de uso se tornam 

mais severas, maior deve ser esse coeficiente. É importante ressaltar que valores baixos de fator 

de segurança contribuem para baixos custos de fabricação. Portanto, por razões econômicas, um 

projeto ideal visa a determinação precisa do fator de segurança. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

 

RESUMO 

Este trabalho teve a finalidade de desenvolver um material potencialmente significativo 

para cálculo de tensão e deformação em carregamentos de flexão, com o software de 

matemática dinâmica GeoGebra. Propõe-se a sua utilização para fins de ensino em conjunto 

a um material referente a disciplina de Resistência dos Materiais, ministrada aos estudantes 

do Curso Técnico em Mecânica do IFRN/MO nas modalidades integrado e subsequente. A 

metodologia para a produção do material consistiu na elaboração de diversos applets 

(pequenos softwares que executam uma atividade específica, dentro do contexto de outro 

programa maior). Esses applets foram desenvolvidos com base no esforço de flexão. O 

desenvolvimento computacional torna o material apto a simular de forma dinâmica e 

ilustrativa a estrutura de carregamentos em vigas, representando as forças aplicadas sobre elas, 

bem como os diagramas de esforço cortante e momento fletor resultantes dos esforços de 

flexão para quatro configurações de vigas, o que permite facilitar a aprendizagem da 

disciplina.  

PALAVRAS-CHAVE: Engenharia. Ensino. Simuladores. GeoGebra. 

ABSTRACT 

This work was intended to develop potentially significant material to calculate stress and strain 

in bending loads with GeoGebra dynamic math software, with the aim of using it for teaching 

purposes in conjunction with a material related to the Resistance of Material discipline, taught 
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to students of the Technical Course in Mechanics of IFRN / MO in integrated and subsequent 

modalities. The methodology for the production of the material consisted of the elaboration 

of several applets (small softwares which perform a specific activity, within the context of a 

larger program). These applets were developed based on the bending stresses. The 

computational development makes the material able to dynamically and illustratively simulate 

the load structure in beams, representing the forces applied to them, as well as the shear and 

momentum diagrams, resulted from bending stresses for four beam configurations, which 

facilitates the learning of the discipline.   

KEYWORDS: Engineering. Teaching. Simulators. GeoGebra. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Procurando novos caminhos de aprendizagem na engenharia, o presente trabalho teve 

como objetivo o desenvolvimento de applets com acesso online e offline potencialmente 

significativos para fins didáticos através do Software de matemática dinâmica Geogebra, 

direcionados à aplicação conjunta a um material da disciplina de Resistência dos Materiais, 

sendo estes capazes de realizar cálculos de esforços em materiais de maneira dinâmica e 

ilustrativa, facilitando a aprendizagem dos discentes. 

Há diversas literaturas produzidas que abordam os problemas do aprendizado de 

Resistência dos Materiais, assim como diversos trabalhos acerca da utilização de tecnologias 

que possam facilitar o seu ensino. Panesi (2015), por exemplo, estudou a possibilidade do uso 

de computadores como instrumentos pedagógicos para o ensino de disciplinas técnicas, 

focando seu trabalho em Resistência dos Materiais. Foi por meio desse trabalho que se pensou 

na possibilidade de elaboração de aplicativos de simulações virtuais para o melhor 

entendimento dos diferentes tipos de solicitações mecânicas a que os materiais podem ser 

submetidos. Assim, as simulações virtuais servirão de material potencialmente significativo 

se relacionando aos conhecimentos previamente estudados na disciplina. 

Ainda nesse contexto, Carvalho e Veiga (2015) utilizaram o software GeoGebra como 

material potencialmente significativo no ensino de conceitos de torção, conteúdo da disciplina 
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de Resistência dos Materiais. Eles constataram que houve um retorno positivo por parte dos 

alunos, com destaque para a facilidade do uso, a disponibilidade de material online e a melhor 

compreensão e visualização de parâmetros abordados na disciplina. O uso do software no 

ensino de Resistência dos Materiais também foi proposto por Lopes Jr e colaboradores (2017) 

visando otimizar o tempo para solução de exercícios propostos. No presente projeto foi 

utilizado o software GeoGebra a fim de criar simulações de esforços de flexão de vigas em 

quatro diferentes configurações: viga bi-apoiada com uma carga concentrada, viga bi-apoiada 

com duas forças concentradas, viga em balanço e viga engastada. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Modernamente, tem-se buscado incorporar o uso da informática como ferramenta no 

processo de ensino-aprendizagem. Ribeiro (2014) atestou através de estudos, a possibilidade 

de utilização do software Geogebra para ensino na área de engenharia. Assim como Beer 

(2015) apresentou em sua publicação o desenvolvimento de um programa que resolvia um 

dado problema de resistência dos materiais, o que levou os estudantes a dois diferentes 

propósitos, sendo eles: ajudar a ter um melhor entendimento dos princípios mecânicos 

envolvidos e fornecer uma oportunidade de aplicação na solução de problemas reais de 

engenharia. 

Concomitantemente à ideia de metodologias alternativas virtuais de ensino, Carlzon 

(1990, p. 30-34) escolta uma aproximação do aprendizado teórico de uma disciplina, 

indiferente da área à qual pertence, a rotina coletiva do indivíduo, não apenas enquanto 

trabalhador, mas também enquanto cidadão, edificando para uma formação bilateral. Sendo 

assim, aproximar conceitos e cálculos aparentemente “indiferentes” à veracidade é, de fato, 

uma circunstância essencial ao aprendizado. 

Materiais de estruturas e máquinas estão sujeitos a forças externas que provocam 

efeitos internos aos materiais. O cálculo das tensões internas atuantes nos materiais e o 

dimensionamento de componentes para cada tipo de solicitação a que estes estão expostos é 

estudado na disciplina Resistência dos Materiais (HIBBELER, 2010, p. 14). É por meio desses 
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cálculos que se pode determinar quando uma ponte permanecerá em equilíbrio, apesar do peso 

dos carros, ou quando uma viga será capaz de suportar as diversas tensões aplicadas a ela. Um 

dos esforços mecânicos abordados na disciplina é a flexão. 

Quando se fala sobre flexão em projetos mecânicos ou civis, as atenções são voltadas, 

sobretudo, às vigas, que são elementos estreitos, geralmente de seção transversal constante e 

bastante compridos, que são submetidos a carregamentos longitudinais. São consideradas os 

mais importantes elementos estruturais. Apoios para pisos de edifícios, para telhados, para 

asas de avião e até mesmo muitos ossos humanos atuam como vigas, por exemplo. A depender 

dos apoios, as vigas podem ser simplesmente apoiadas, quando possuem um apoio fixo e um 

móvel (roletes) em suas extremidades, em balanço, quando possuem uma extremidade 

engastada e a outra é livre, e apoiada com extremidade em balanço, como mostrado na Figura 

1. (HIBBELER, 2010; BEER et al , 2011) 

                                      

 

Em virtude dos carregamentos externos a que são submetidas, as vigas desenvolvem 

forças e momentos em seu interior, que geralmente variam de ponto a ponto. O conhecimento 

dessas grandezas e de suas variações ao longo do corpo é fundamental para o cálculo das 

tensões atuantes e, consequentemente, para o seu adequado dimensionamento. Muitas vezes, 

os esforços são maiores em algumas regiões do corpo do que em outras. Portanto, o 

conhecimento de regiões mais sobrecarregadas, permite melhor dimensioná-las ou reforçá-las 

Figura 1.  Classificação de vigas quanto à forma de apoio. 
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com outros materiais, por exemplo, garantindo uma segurança maior. (HIBBELER, 2010; 

BEER et al , 2011)  

 

3 METODOLOGIA  

Vendo a necessidade de existir uma parte da disciplina mais prática, onde os discentes 

possam ver os esforços causados em uma peça de uma maneira mais didática e instigante, 

houve a ideia de desenvolver-se os applets de esforços de flexão. Eles foram feitos por meio 

do programa de matemática dinâmica GeoGebra e almejam facilitar a identificação de 

diferentes situações de carregamento de vigas de maneira dinâmica e ilustrativa. O software é 

de acesso livre, o que motivou seu uso. Os applets desenvolvidos permitem a visualização 

direta de mudanças nos diagramas de força cortante e momento fletor mediante alterações nas 

configurações das vigas e dos carregamentos a que elas estão sujeitas. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os applets desenvolvidos tiveram como resultado a visualização dos diagramas de 

esforço cortante e momento fletor, tendo a possibilidade de mudança da intensidade da força, 

distância entre elas, tamanho da viga, além da escala do gráfico. Os quatros applets mostram 

situações diferentes de apoios e forças: 1. Viga bi-apoiada com duas forças concentradas 

(Figura 2); 2. Viga bi-apoiada com uma força concentrada (Figura 3); 3. Viga bi-apoiada com 

uma extremidade em balanço (Figura 4); 4. Viga engastada (Figura 5). Esses applets estão 

disponíveis nos domínios: 1. https://www.geogebra.org/m/fvdt35yz; 2.  

https://www.geogebra.org/m/cvcvqj3y; 3. https://www.geogebra.org/m/bg7vvfttt; 4. 

https://www.geogebra.org/m/hakefe9h.  

Observe na Figura 2 a possibilidade de alterar as Forças F1 e F2, bem como as 

distâncias x1 e x2 e o comprimento da viga. Ao executar esse comando verifica-se 

imediatamente a alteração resultante nos diagramas de força cortante, Q e momento fletor, M. 
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Nas outras configurações de vigas (Figuras 3, 4 e 5) também é possível realizar essas 

alterações. 

 

 

 

 

 

Figura 2.  Applet – Viga bi-apoiada com duas forças concentradas. 

Figura 3.  Applet – Viga bi-apoiada com uma força concentrada. 
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Cogita-se, por meio do desenvolvimento e da utilização desses applets, facilitar a 

compreensão das variações de esforço cortante e momento fletor ao longo de vigas que estão 

Figura  4.  Applet – Viga bi-apoiada com uma extremidade em balanço. 

 Figura 5.  Applet – Viga engastada. 
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sujeitas a flexão, em virtude de serem recursos online, dinâmicos e ilustrativos, promovendo 

o entendimento e a visualização dos parâmetros físicos abordados na disciplina. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Vários estudantes confirmam que a disciplina é complexa. Outros mencionam 

dificuldades na interpretação dos textos-base. Alguns falam também da distância entre os 

conhecimentos da disciplina e sua aplicação na prática. Os applets desenvolvidos neste projeto 

deverão ser utilizados de duas formas: como material complementar ao estudo individual dos 

alunos, e como ferramenta de auxílio aos professores nas aulas expositivas. 

Para se atingir os objetivos propostos para os aplicativos desenvolvidos como material 

para o estudo individual dos alunos, deve-se entendê-los como uma ferramenta complementar 

ao estudo tradicional. No caso particular da disciplina “Resistência dos Materiais” a cujos 

alunos os aplicativos se destina, o estudo tradicional se baseia em aulas apoiadas em textos 

específicos para a disciplina, complementados por listas de exercícios. Assim, o grande valor 

dos aplicativos como elemento complementar ao estudo tradicional, é o de apresentar de forma 

dinâmica os conceitos e os procedimentos descritos e mostrados de forma estática nos textos 

da disciplina, e portanto, o caracteriza como material potencialmente significativo. 

Espera-se que este trabalho continue sendo desenvolvido e ampliado para os demais 

conceitos da engenharia, e que também seja aproveitado como exemplo para o 

desenvolvimento de materiais semelhantes para o ensino em outras áreas. 
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AUTOMOBILISMO NA ESCOLA: UMA ALTERNATIVA COM 

CARRINHO DE PEDAL. 

 

RESUMO 

Automobilismo é um esporte relacionado com competições de automóveis, uma de suas 

categorias elementares é o Kart, pelo fato dos veículos serem preparados a baixo custo. 

De acordo com pesquisas realizadas, foi possível identificar a falta de conhecimento dos 

alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) Campus Santa Cruz em relação ao esporte em questão. Dessa forma, o presente 

projeto tem por finalidade proporcionar uma experiência a esses alunos, através do 

projeto e construção de um carro a pedal movido por esforço humano, como uma forma 

de enriquecer a vivência motora dos alunos, através de uma prática esportiva pouco 

explorada dentro dos Institutos Federais do Rio Grande do Norte, a proposta é construir 

um Kart movido a pedal, utilizando materiais de baixo custo para incluir o esporte como 

conteúdo da disciplina de educação física e apresentar noções básicas da modalidade e 

do trânsito através de um Kart a pedal, como também usá-lo como material didático para 

disciplinas da área técnica. 

PALAVRAS-CHAVE: Automobilismo. Educação física. Kart a pedal. Baixo custo.   
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ABSTRACT 

Auto racing is a sport related to car racing. One of its elemental categories is kart, because the 

vehicles are prepared at a low cost. According to researchers, it was possible to identify the lack 

of knowledge of Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN, campus Santa 

Cruz students in relation to the sport in question. Thus, the present project aims to provide an 

experience to these students, through the design and construction of a pedal car driven by human 

effort, as a way to enrich the students' motor experience, through the practice of a sport that is 

poorly explored at the Federal Institutes of Rio Grande do Norte. Since there are no reports of 

motor sport practices in the school program of Physical education, the proposal is to build a 

pedal powered kart, using low-cost materials to include the sport inside IFRN Santa Cruz 

campus. The aim is to present the basics of the mode and the transit through a pedal karting, in 

order to avoid that students may leave high school without having contact or often not knowing 

what motoring is. 

KEYWORDS: Auto racing. Physical education. Pedal karting. Low cost.   

1 INTRODUÇÃO 

A necessidade de se aperfeiçoar as atividades diárias tem sido alvo de busca 

incessante por novas tecnologias. Diariamente, novos produtos são criados e outros são 

descartados. Porém, alguns ainda permanecem em evolução, como o automóvel, que se 

insere na vida cotidiana de diversas pessoas, não só pela praticidade e deslocamento, mas 

pelo acesso a bens e serviços essenciais à vida.   

Dentre as diversas funcionalidades do automóvel em nossa sociedade, encontra-

se o automobilismo, que é um esporte relacionado com competições de carros esportivos 

de alto custo, fator que limita o acesso da população a esse tipo de modalidade e por esse 

mesmo motivo o esporte não é trabalhado dentro das escolas, gerando um desinteresse 

em praticá-lo ou até mesmo em assistir as corridas.   

Entretanto, o desenvolvimento do automobilismo na escola atua não só enquanto 

esporte propriamente dito, mas como um mecanismo facilitador para se trabalhar a 
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educação para o trânsito, pois, segundo Martins (2004) é principalmente na infância e 

adolescência que as condutas e as normas para o trânsito devem ser assimiladas e 

compreendidas.   

Diante desse cenário, o presente projeto aponta uma alternativa de viabilizar a 

vivência do automobilismo dentro das escolas, utilizando a mecânica como mecanismo 

elementar para a construção de um carrinho movido a esforço humano, possibilitando aos 

trabalhar a coordenação motora e o conhecimento de novas modalidades esportivas, 

enriquecendo assim, a cultura esportiva dos estudantes. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O automobilismo é um esporte relacionado com competições de automóveis, que 

proporciona adrenalina, emoção e aventura aos competidores, seus primeiros momentos 

iniciam no contexto de busca pela modernização e atividades de lazer, junto às questões 

econômicas, políticas, culturais e aspectos sociais presentes nos finais do século XIX (DE 

MELO, 2008). Sendo este esporte elitizado desde seu surgimento no país, visto que 

poucas pessoas naquela época tinham condições de possuir um automóvel para participar 

das corridas como competidores, como ressalta Elias (2016), em que trata o 

automobilismo como hobby de luxo. 

Por este motivo, ocorre um bloqueio do conhecimento de uma grande massa de 

pessoas de classes inferiores com o automobilismo, resultando no desinteresse em buscar 

conhecer e assim, nunca praticar o esporte. Este problema pode ser diminuído com a 

adaptação do automobilismo nas escolas, dando oportunidades de conhecimento a todos 

independente de sua classe social, além de aumentar a diversidade de esportes, 

proporcionar vivências em trânsito, desenvolvendo não somente a formação profissional 

como também valores e atitudes sociais, como destaca Miranda (2007), ao discorrer sobre 

a relevância dos esportes nas escolas. 

2083 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

3 METODOLOGIA 

Para dar direcionamento na metodologia a ser empregada no trabalho, surgiu a 

necessidade de se analisar o nível de conhecimento do automobilismo na instituição a ser 

trabalhada, iniciando assim, uma avaliação diagnóstica com aproximadamente 200 

alunos do 1º e 2º anos do ensino médio do IFRN campus Santa Cruz, dos cursos de 

Informática, Mecânica e Refrigeração e Climatização, no ano letivo de 2018. A Figura 

1, traz um demonstrativo do levantamento realizado na pesquisa de campo.  

 

 
Figura 1: Demonstrativo da pesquisa sobre o conhecimento dos alunos com o 

automobilismo. 
Fonte: Autores. 

 

O próximo passo foi estudar artigos de temas relacionados ao projeto para se ter 

uma ideia inicial de como seria a estrutura do kart. Foi utilizado como referência 

principal o trabalho do autor David (2013), que traz uma proposta de chassi parecida com 

o objetivo do trabalho. Para desenhar o chassi do kart foi utilizado o software AutoCAD 

(2016), na Figura 2, observa-se o resultado do desenho final do chassi. 
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Figura 2: Desenho do projeto feito no AutoCAD (2016) apresentando as três vistas 

principais e uma em perspectiva. 

Fonte: Autores. 

 

Com o desenho do projeto finalizado, iniciou-se o orçamento para a compra dos 

materiais, sempre visando reutilizar o máximo possível de utensílios como: pneus, banco, 

pedais, entre outros. O material utilizado para a estrutura foi o metalon, escolhido através 

de estudos no trabalho do autor David (2013), por ser um material consideravelmente 

leve e resistente, com dimensões de 25x25mm e 20x25mm. 

Foi feito um protótipo com palitos de picolé com dimensões aproximadamente de 

240mm de comprimento, 2mm de espessura, 120mm de largura, com escala de 1:6. O 

objetivo da fabricação inicial era a de visualizar melhor a ideia do chassi, como pode-se 

observar na Figura 3 abaixo. 

 

           a)                                                                  b)  

Figura 3: Em a: vista superior do protótipo e em b: vista lateral. 

Fonte: Autores. 
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Ao iniciar a construção do chassi, viu-se a necessidade de fazer cortes com ângulos 

de 45º nas extremidades do metalon, com o objetivo de produzir chanfros e assim, ter uma 

maior área de contato para a soldagem ser mais eficiente. Para os cortes, utilizou-se a 

máquina policorte que possui uma regulagem que permite cortar o material no ângulo 

desejado, como mostra a Figura 4.  

Figura 4: Metalon cortado em 90° e 45° na policorte e unido para construção do chassi. 

Fonte: Autores. 

 

Para a união, inicialmente foram feitos testes de soldagem por eletrodo revestido e 

por MIG/MAG, a fim de encontrar os melhores parâmetros a serem executados. Porém, 

devido à espessura muito fina do material, o processo por eletrodo revestido acabou 

perfurando o metalon, e por isso, concluiu-se com os testes que o processo por MIG/MAG 

era o mais apropriado, já que não perfurou o material e seu cordão era mais uniforme.  

     

     (a)                                                   b)  

Figura 5: Em (a): metalon furado devido a soldagem por eletrodo revestido; em (b): união 

por MIG/MAG. 

Fonte: Autores. 
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O sistema de direção utilizado foi o bell crank como visto na Figura 6 (a) que 

consiste em uma peça com formato de “T” ou “L”, que transfere deslocamento mecânico 

de uma direção a outra, consiste em um arranjo geométrico nas direções do kart e permite 

que ele faça curvas sem problemas de derrapagem. Na ponta de eixo, houve um problema 

de resistência do material empregado (Aço SAE 1020) que deformou plasticamente, como 

visto na Figura 6 (b), e por isso, precisou ser substituído pelo Aço SAE 1045 que não 

deformou e resolveu o problema.  

 

     (a)                                                   b)  

Figura 6: Em (a): sistema de direção bell cranck; em (b): ponta de eixo com Aço SAE 1020 

deformada. 

Fonte: Autores. 

 

Uma cadeira reutilizável funciona como o banco, mas pensando em diferentes 

portes físicos que vão utilizar o carrinho, foram feitos alguns ajustes para diferentes 

estaturas, proporcionando bem-estar e um melhor desempenho geral do sistema do kart. 

Para isso, foi necessário fazer furos ao longo do chassi, que servem para ajustar o banco 

através de um pino que “fixa” a distância mais confortável.  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com os resultados da avaliação feita com os alunos do 1° e 2° ano (200 alunos) 

do IFRN Campus Santa Cruz, visto na Tabela 1, esperava-se um maior número de 

pessoas que conhecem o automobilismo visto que o esporte é muito difundido em 
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diversas áreas da sociedade. Além disso, poucas pessoas já tinham ouvido falar sobre o 

automobilismo antes e, pode-se associar o fato do pouco conhecimento ao desinteresse 

pela prática esportiva. Visto isso, pôde-se concluir que a inserção do esporte na grade 

curricular seria realmente importante para desenvolver o conhecimento e 

consequentemente o interesse pelo esporte, quebrando ainda a dificuldade de 

conhecimento do automobilismo por ser tão elitizado. 

Tabela 1: Pesquisa feita com os alunos de 1º e 2º ano dos cursos técnicos de nível médio integrado, 

do IFRN campus Santa Cruz, em março de 2018. 

 PERGUNTAS                                                 SIM              NÃO  

1. Você conhece o automobilismo? 54%          46% 

2. Ouviu falar em automobilismo antes?                                                 14%          86% 

3. Já teve interesse em assistir ou praticar o esporte?  

 

51%          49% 

4. Se o esporte for ofertado no Campus você terá interesse em praticar?           41%          59% 

Fonte: Própria  

A Figura 7 demonstra a construção do kart que foi feita através da união dos 

metalons por MIG/MAG. É possível observar que a união da estrutura foi feita com os 

chanfros de 45°, tendo em vista que o chassi deve suportar grande parte do carregamento 

do kart. Como pode ser observado na mesma figura, o banco possui ajuste em função da 

antropometria da pessoa que irá utilizar o kart, como comentado na metodologia. Basta 

o condutor posicionar o banco e colocar os pinos de travamento para que, durante o 

movimento do kart, o banco não se mova. 
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Figura 7: Chassi finalizado com uniões dos chanfros de 45°, apresentando sistema de 

direção e ajuste de bancos. 

Fonte: Autores. 

 

A Figura 8, mostra o sistema de direção bell crank. As barras foram fixadas 

através de soldagem e com parafusos para dar movimento relativo e fazer com que 

através do giro do volante as rodas rotacionem.  

(a) (b)  

Figura 8: Em (a) e (b) sistema de direção bell cranck construído com sistemas em 

T e em L. 

Fonte: Autores. 
 

           Como comentado na metodologia, o primeiro eixo fabricado acabou deformando, 

sendo assim, foi necessário fabricar um outro eixo com um material mais resistente, como 

mostrado na Figura 9, em que apresenta o kart finalizado e sem a inclinação nos pneus 

 
 

Corredores de ajuste 

dos bancos com 

furos para fixação 

dos eixos que 

suportam o banco. 
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dianteiros causadas pela deformação do eixo, como foi mostrado anteriormente na Figura 

6 (b). 

 

Figura 9: Kart finalizado com pontas de eixo refeitas. 

Fonte: Autores. 

 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considerando a escassez de relatos de experiências com o automobilismo no 

âmbito escolar, o projeto traz uma inovação ao meio didático para o estado do Rio Grande 

do Norte, principalmente nas cidades do interior, como a cidade de Santa Cruz em que o 

contato com automóveis inicia desde a adolescência, muitas vezes de forma imprudente, 

sendo um risco à vida. O desenvolvimento do kart a pedal proporciona aos alunos, uma 

experiência “precoce” com o trânsito, de forma responsável e consciente trabalhando nos 

alunos: fundamentos do esporte, leis de trânsito, conscientização sobre leis, coordenação 

motora e atenção, proporcionando uma experiência talvez única com esse tipo de esporte. 

A partir da montagem do carrinho foi possível melhorar sua estrutura de acordo 

com as necessidades encontradas. Após a conclusão da fabricação se iniciaram os testes 

e a partir deles verificou-se a necessidade de mudanças, foi perceptível que o kart ainda 

resiste a uma pouca quantidade de peso, mas funciona de forma correta. 
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 Como sugestões para desdobramentos futuros o projeto visa a adição de um 

sistema de freio, a instalação de um motor e sistemas de iluminação. Como também, para 

aproveitar ao máximo o projeto, visa-se a interação com outras matérias, não somente 

com a de educação física, mas também com as da área da mecânica como: resistência 

dos materiais, mecânica automotiva, tecnologia mecânica e outras, proporcionando aos 

docentes da área um novo material didático para auxiliar em sala de aula. 
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Cinética da adsorção do azul de metileno pela biomassa da palma 

forrageira (Opuntia Cochenillifera) 

Djeson Mateus Alves da Costa1; José Jackson Soares de Melo2 

1, 2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A contaminação dos recursos naturais, necessários a sobrevivência dos seres humano e 

animal, como decorrência das atividades domésticas, hospitalares, agrícolas e industriais tem 

aportado grande atenção dos pesquisadores nas últimas décadas. Neste contexto, este trabalho 

teve como objetivo realizar um estudo sobre a cinética de adsorção do azul de metileno pelas 

fibras da palma forrageira in natura e quimicamente modificada com NaOH 0,10 M. Os 

resultados indicaram que a adsorção foi bastante significativa com apenas 1 h de contato das 

fibras in natura com a solução problema contendo o corante, cujo valor foi igual a 87,373%%. 

PALAVRAS-CHAVE: Adsorção, Azul de metileno, Palma forrageira, Cinética. 

ABSTRACT 

Contamination of natural resources, necessary for the survival of humans and animals, 

as a result of domestic activities, hospital, agriculture and industry has brought great attention 

from researchers in recent decades. In this context, this work had as objectives to carry out a 

study on the kinetics of adsorption of the methylene blue by the fibers of the forage palm in 

natura and modified chemically with NaOH 0,10 M. The results indicated that the adsorption 

was very significant with only 1h of contact of the fresh fibers with the dye-containing problem 

solution, whose value was 87.373%. 

KEYWORDS: Adsorption, Methylene blue, Palm forage, Kinetics 
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas o número de indústrias tem aumentado cada vez mais, com 

esse aumento vieram algumas consequências para o meio ambiente, umas destas 

consequências é o desequilíbrio ambiental devido a contaminação dos solos, poluição do 

ar e contaminação dos rios e lagos, como consequência dos descartes dessa atividade 

produtiva. Uma dessas indústrias que provoca esse prejuízo para o meio ambiente é a 

indústria têxtil devido a grande quantidade de corantes que é empregada na etapa de 

produção e liberado no meio ambiente sem a realização de um tratamento adequado. Os 

resíduos oriundos dessas empresas apresentam grande teor e matéria orgânica, o que 

representa um grande risco a saúde dos seres que convivem naquele habitat (COSTA; 

OLIVEIRA, 2017). 

No processo de produção de uma indústria química geralmente ocorre uma grande 

perda de material, principalmente naquelas onde se utilizam corantes, cujo valor pode 

alcançar até 30% de perdas. Segundo Banat et al (1996) quando estes corantes entram em 

contato com o meio ambiente, sem passar por uma estação de tratamento adequada, eles 

ficam aproximadamente 50 anos expostos, gerando prejuízo para o meio ambiente. Existe 

uma grande variedade de corantes utilizados nas indústrias químicas, um deles é o azul 

de metileno, uma espécie catiônica, com fórmula molecular C16H18CIN3S e massa molar 

de 319,85 g/mol, apresentando absorbância máxima em comprimento de onda de 665 nm. 

(FREITAG, 2013). 

Muitos estudos já foram e continuam sendo realizados objetivando mitigar a 

presença desses agentes nos descartes industriais. Uma dessas técnicas que tem 

apresentado ótimos resultado na remoção ou imobilização dos corantes é a adsorção, a 

qual exige baixos custo e complexidade de utilização quando comparada à outras técnicas. 

Na adsorção podem ser empregadas fibras de origens natural e sintética. Essas fibras 

apresentam alguns sítios ativos na forma catiônica que favorece a remoção de poluentes 

com características de aníons, e na forma aniônica que favorece a remoção de cátions. 

Com o intuito de melhorar essas características, pode-se aplicar modificações químicas 
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na qual é possível se adicionar grupos funcionais que provavelmente melhoram sua 

capacidade de adsorver (ALFREDO et al., 2015). 

Um fator que merece destaque durante o processo de adsorção é o ponto de carga 

zero (PCZ). Este fator é definido como o pH do material adsorvente que proporcionará 

equilíbrio das cargas na sua superfície, ponto em que essas cargas se neutralizam. Quando 

os valores do pHsolução for abaixo do pHPCZ, o material terá uma facilidade de adsorção de 

aníons e quando o pHsolução for acima do pHPCZ ele adsorverá preferencialmente cátions 

(COSTA; MELO, 2018). 

A palma forrageira é um tipo de vegetal que consegue se adaptar facilmente em 

condições adversas de solos e climas, daí ser bastante cultivado na região do semiárido 

brasileiro, muito embora seu destino seja quase que exclusivamente para alimentação de 

animais (EMBRAPA, 2015). 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar a cinética de adsorção do azul de 

metileno pela biomassa da palma forrageira e, ao mesmo tempo, potencializar 

economicamente o cultivo desse vegetal como fonte de renda para a população envolvida 

nessa atividade agrícola. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.1. Adsorção  

A adsorção é uma das técnicas mais utilizadas na remoção ou imobilização de 

contaminantes em sistemas aquosos, natural e/ou artificial, e, sua ação é caracterizada 

pelo acumulo de um determinado material poluente, que pode ser um metal tóxico ou um 

corante, na superfície de outro material, devido a ação das forças eletrostáticas de cargas 

opostas, ou de outra natureza, existentes nos respectivos materiais. Com isso, a espécie 

que é adsorvida, chamada de adsorvato, se acumula na superfície do outro material, 

denominado adsorvente até que se estabeleça o equilíbrio de cargas (GUSMÃO, 2011). 

Esta técnica vem sendo empregada desde o século XVIII, tendo sua aplicação 

aumentada cada vez mais nas estações de tratamentos de águas e de efluentes industriais. 
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Ela se baseia na transferência de massa de um fluido para a superfície de um sólido em 

contato, sem proporcionar qualquer destruição física do contaminante, apenas modifica-

o quimicamente tornando-o produto inerte (ORTIZ, 2000).  

A adsorção ocorre de maneira especifica, ou seja, nem toda superfície sólida 

contém sítios ativos capazes de adsorver quimicamente e, nem todas as moléculas 

presentes em fluido podem ser removidas. Somente as moléculas que possuem 

capacidade de se conectar com um sitio ativo do material adsorvente poderão ser 

imobilizadas e/ou removidas. Para conhecer essa capacidade é aplicada uma série de 

estudos visando identificar se elas são compatíveis para se aplicar a técnica da adsorção 

(NASCIMENTO et al, 2014). 

O método de adsorção tem vantagem sobre outras técnicas devido ao baixo 

consumo de energia, não necessitar do uso de outros produtos para ajudar a separação e 

a possibilidade da aplicação de mateias alternativos, além do baixo custo. A adsorção 

também é uma das principais etapas na catálise heterogênea, pois é através da formação 

de novas estruturas, resultante da adsorção das moléculas, que ocorrem modificação nos 

mecanismos de reação (GUELFI; CHEER, 2007).  

A eficiência do processo da adsorção pode sofrer interferência de alguns fatores 

como temperatura, granulometria do material adsorvente, velocidade de agitação, pHPCZ 

etc (SCHIMMEL, 2008). 

2.1.2. Ponto de carga zero 

Antes de se escolher a técnica que se utilizará para remover o poluente, é 

necessário observar algumas condições e fatores que podem interferir ou não o resultado 

final. Alguns desses fatores podem ser a temperatura, a cinética de adsorção, pH da 

solução e o equilíbrio das cargas elétrica na superfície dos materiais adsorventes. Estas 

condições são de grande importância para o resultado da pesquisa realizada. Quando as 

cargas na superfície do material adsorvente estão desestabilizadas, é necessária fazer a 

determinação do ponto de carga zero (pHpcz), onde se encontra o valor do pH em que a 

superfície do material adsorvente apontara o equilíbrio entre as cargas positivas e 

negativas, ou seja, está neutra (COSTA; MELO, 2018).  
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A importância de se determinar o ponto de carga zero (pHPCZ) é conhecer em que 

valor de pH a carga da superfície do material adsorvente será nula, e, com isso, poder 

encontrar o material apropriado para se aplicar na remoção do poluente. Quando o pH da 

solução for menor que o pHPCZ, o material terá um comportamento de cargas superficiais 

carregadas positivamente, favorecendo a adsorção de ânions; e, para valores de pH da 

solução acima do pHPCZ, a superfície do material terá cargas negativas, que tendera a 

adsorver cátions (NASCIMENTO et al, 2014).  

2.2. Cinética de adsorção 

O método de adsorção pode ser afetado pela concentração do adsorvato, pela 

agitação, tamanho das partículas, velocidade e tempo de contato. A capacidade máxima 

de adsorção é obtida da isoterma de adsorção no ponto de equilíbrio. A segunda etapa é 

geralmente considerada a etapa determinante, especialmente no caso de adsorventes 

micro porosos. (NASCIMENTO et al, 2014). 

A cinética de adsorção é expressa pela taxa de remoção do adsorvato em razão a 

fase fluida, em relação ao tempo, envolvendo a transferência de massa de um ou mais 

componentes contidos em uma massa líquida externa para o interior das partículas do 

adsorvente, os quais deverão migrar através dos macroporos até as regiões mais interiores 

desta partícula. Em princípio, a cinética de adsorção pode ser conduzida por diferentes 

processos, entre eles a transferência de massa externa, difusão nos poros e a difusão na 

superfície. (NASCIMENTO et al, 2014). 

2.3. Corantes  

Nos últimos anos ocorreu um crescimento na variedade de corantes que é 

empregado pela indústria. Atualmente existe cerca de aproximadamente 10 mil tipos de 

corantes com uma grande diversidade de aplicações em áreas alternadas. Um desses 

corantes é o azul de metileno que é um composto aromático heterocíclico, sólido, verde 

escuro, solúvel em água e inodoro. Ele é um corante catiônico da classe dos fenotiazinas, 

possui diversas aplicações nas diversas áreas da química (ALFREDO, 2015). 

2.4. Material alternativo  
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Para a aplicação da técnica de adsorção são utilizados alguns materiais 

alternativos como adsorventes. O carvão ativado é o mais utilizado nas indústrias 

químicas, mas ele ainda apresenta alguns problemas como o manuseio, o custo, a 

regeneração e a separação da água após o tratamento. Por isso, ocorreu um aumento no 

número de pesquisas desenvolvidas visando encontrar materiais adsorventes de baixo 

custo e de fonte renovável, o que possibilitará substituir os adsorventes convencionais 

nos processos de tratamentos de efluentes (SÁ LUÍS, 2009). 

Devido ao seu alto desempenho, o emprego das fibras naturais como adsorvente 

tem merecido destaque em muitas plantas de tratamentos de efluentes. Na literatura estão 

relacionadas várias biomassas com potencial na remoção de poluentes, seja no estado in 

natura ou modificada quimicamente. Biomassas como casca de Limão Taiti (COSTA; 

MELO, 2018), casca de arroz (PENHA, 2008), casca da melancia sugar baby (COSTA; 

OLIVEIRA, 2017), entre outros materiais, têm sido bastante utilizados como materiais 

adsorventes. Outros adsorventes de baixo custo, in natura, também já foram testados para 

a remoção da cor de efluentes industriais, tipo cascas de banana e de maracujá (PAVAN 

et al., 2007), casca de tangerina (FORGACS et al., 2004) etc. 

2.5. Palma forrageira 

A palma forrageira é um fruto original do México, local onde existe a maior 

reserva do mundo, para essa espécie. No Brasil a palma forrageira foi implantada pela 

primeira vez na região semiárido nordestino, por volta do século XIX, por um grupo de 

empresários da indústria de corantes. Seu objetivo era o de produzir o corante carmim. 

Devido a grande seca na região, durante os anos iniciais do século XX, seu cultivo voltou-

se para atender a demanda por ração animal, tendo em vista seu alto poder nutritivo. 

Assim, a palma forrageira ganhou uma enorme importância como forragem. Este 

fruto tem uma tendência de se adaptar a quaisquer condições de clima e solo e, com isso, 

tornar-se uma grande estratégia para a produção de ração animal, favorecida também pelo 

seu baixo custo de produção (EMBRAPA, 2015). 
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3 METODOLOGIA 

 Obtenção da matéria prima 

A palma foi inicialmente lavada em água corrente para limpeza e remoção de 

resíduos sólidos indesejáveis. Logo após, foi cortada em fatias com dimensões de 

aproximadamente 2,0 cm x 2,0 cm e colocadas de molho em água deionizada, a 

temperatura ambiente (25°C), por 30 minutos. Em seguida, procedeu-se a secagem do 

material em estufa com circulação de ar, a 60°C, durante 48 h. A biomassa seca foi 

triturada em moinho de facas e tamisada, obtendo-se um pó com granulometria 

homogênea inferior a 250 µm. 

 Modificação da fibra 

Para a modificação química foram pesadas 32 g de fibras da palma, em seguida 

adicionadas sob agitação, a 1,6 L de solução de hidróxido de sódio (NaOH) a 0,10 M, 

permanecendo nesta por 2 horas. Logo após, foram separadas as fases sólida-líquida por 

meio de centrifugação, a 3600 rpm, durante 5 minutos. Em seguida, adicionou-se às fibras 

0,4 L de solução de ácido cítrico (C6H8O7) a 0,10 M e colocou-se o sistema em agitação, 

por 2 horas, a temperatura ambiente (25°C). Ao término dessa operação, procedeu-se a 

neutralização do meio por meio da lavagem das fibras com água destilada. Finalmente, 

fez-se a separação das fibras da porção fluida por centrifugação e, depois, sua secagem 

em estufa, a 60°C, durante 48 horas. 

 Determinação do ponto de carga zero pHPCZ 

Na preparação das soluções à diferentes concentrações hidrogeno-iônica, pH 

variando de 1,0 a 12,0, foram utilizadas água destilada e soluções aquosas de ácido 

clorídrico (HCl) e de hidróxido de sódio (NaOH). Com auxílio de um pHmetro de 

bancada foi medido o pH das soluções preparadas. O ajuste da acidez/basicidade das 

soluções com pH < 7 foi feito a partir de diluições de HCl 0,10 M; as de pH > 7 a partir 

de diluições de NaOH 0,10 M. As medidas do pH inicial e final foram feitas com as 

soluções em agitação constante, utilizando um agitador magnético. Para a determinação 

do pHPCZ utilizou-se a técnica dos 11 pontos (REGALBUTO; ROBLES, 2004)), com 
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algumas adaptações. As fibras in natura da palma (50 mg) foram pesadas em balança 

analítica e colocado em contato com 50 mL de cada solução aquosas preparada, num 

erlenmeyer com capacidade de 125 mL, perfazendo um total de 12 soluções a diferentes 

pH’s (1,0 a 12,0). Todos os experimentos foram feitos em triplicata. Após colocação da 

mistura nos erlenmeyer, estes foram lacrados com papel filme e transferidos para mesa 

agitadora, onde permaneceu, por 24h, sob agitação à 100 rpm e a 25°C. Após 24 h de 

equilíbrio entre as fases sólida-líquida, as soluções foram filtradas e novamente feitas as 

análises para determinações dos pH´s finais. O valor do pHPCZ foi calculado pela média 

dos pontos em que o pH final foi praticamente constante. 

 Ensaio de adsorção  

As soluções com o corante foram preparadas a partir da diluição de uma solução 

estoque de azul de metileno, C16H18ClN3S, cuja concentração inicial era de 50 mg/L e pH 

próximo da neutralidade (pH ≈ 7,0). Ao final obteve-se 06 (seis) soluções com 

concentrações de C16H18ClN3S iguais a 5, 10, 20, 30, 40 e 50 mg/L. Nesta etapa foi 

medida 50 mL de cada solução e transferida para erlenmeyer de 125 mL de capacidade, 

no qual já se encontrava 50 mg da fibra modificada. Os ensaios foram realizados em 

triplicatas, sendo os Erlenmeyer colocados em uma mesa agitadora durante 24 horas, a 

100 rpm e temperatura de 25°C. Logo após, realizou-se a separação das fibras da solução 

contendo o corante e mediu-se a concentração final do azul de metileno nos filtrados, por 

meio de um espectrofotômetro UV/vis. 

 Estudo cinético 

Foi preparado uma solução de azul de metileno com uma concentração de 50 mg/L 

e, em seguida, distribuída em 10 alícotas de 50 ml (em triplicatas cada), nas quais foram 

adicionadas 0.0500g das fibras in natura e, logo após, foram levadas a uma mesa 

agitadora, onde permaneceu em agitação a 100 rpm. As alíquotas foram retiradas da mesa 

agitadora a intervalos de 2 h, filtradas e feita a determinação da concentração do corante 

por meio da leitura da absorbância num espectrofotômetro UV-Vis. Somente a primeira 

alíquota foi retirada da mesa agitadora após uma hora de contato com a biomassa da palma 

forrageira. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1. Ponto de carga zero 

Na Figura 1 estão representados os valores obtidos para os pH’s inicial e final das 

soluções preparadas, magnitudes estas, medidas antes e depois do contato com a biomassa 

da palma forrageira, sob agitação, durante 24 h, a 25 oC. Os diferentes pHPCZ (P ≤ 0,05) 

das fibras in natura e das fibras modificadas com NaOH foram calculados a partir da 

média dos pH’s finais, no intervalo que se mostraram praticamente constantes, cujos 

valores foram iguais a 6,72 ± 0,21 e 5,18 ± 0,06, respectivamente. 

 

Figura 1: Valores dos pH’s inicial e final das fibras da palma forrageira in nataura (A) e 

modificada com NaOH (B). 

Observa-se que o efeito tampão nas soluções, pH praticamente constante, ocorreu 

no intervalo de pH inicial de 3 a 10, para as fibras in natura, e de 4 a 10, para as fibras 

modificadas quimicamente (Figura 1). Portanto, as respectivas fibras da palma forrageira, 

caracterizadas anteriormente, em contato com efluentes aquosos em pH acima dos 

referidos pHPCZ, tenderão a adsorver cátions, e, em pH abaixo, adsorverão 

preferencialmente ânions (NASCIMENTO et al., 2014). 

4.2.Ensaio de adsorção  

A taxa de adsorção do azul de metileno, pelas fibras da palma forrageira, in natura 

e modificada quimicamente com NaOH 0,10 M, aumentou progressivamente com o 

aumento da concentração deste corante na solução problema, apresentando valores 

máximos de 91,987 ± 0,021% e 90,134 ± 0,124%%, respectivamente. Portanto, o 

tratamento aplicado às fibras da palma forrageira proporcionou redução significativa na 
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taxa de adsorção pela biomassa experimentada (P ≤ 0,05), caracterizando um 

comportamento contrário ao obtido por Gurgel (2007). Este fato deve estar relacionado a 

remoção da parte cerosa das fibras da palma forrageira pelo NaOH 0,10 M e, ao mesmo 

tempo, não incorporação de grupos com maior número de elétrons livres, o que facilitaria 

a adsorção. 

 

4.3.Estudo cinético da adsorção. 

É possível observar que a taxa máxima de remoção do azul de metileno pelas 

fibras in natura da palma forrageira é alcançada quase que na primeira hora de contato. 

Neste caso, não há necessidade de se manter o contato entre essa fibra e a solução 

problema por mais tempo, visto que sua taxa máxima de remoção é de 91,519% após 26 

h, enquanto que após 1 h já apresentou adsorção igual a 87,737% (Figura 2).  

  

 

Figura 2: Cinética da adsorção do azul de metileno pela biomassa da palma forrageira in 

natura. 

 

Observa-se uma tendência à formação de um platô a partir de 1 h, indicando que 

a partir desse instante o equilíbrio é atingido e a taxa de adsorção permanece praticamente 

constante (PINTO et al., 2019).  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O tratamento aplicado às fibras da palma forrageira reduziu seu ponto de carga 

zero (pHPCZ) de 6,72 para 5,18 e a sua taxa de adsorção de 91,987 ± 0,021% para 90,134 

± 0,124%.  A cinética da adsorção indicou que o contato das fibras in natura da palma 

forrageira, por apenas 1 h, foi suficiente para adsorver 87,373% do azul de metileno 

presente em uma solução aquosa com 50 mg/L daquele corante. 

REFERÊNCIAS 

ALFREDO, A. P. C.; GONÇALVES, G. C.; LOBO, V. S.; MONTANHER, S. F. 

Adsorção de Azul de Metileno em Casca de Batata Utilizando Sistemas em Batelada e 

Coluna de Leito Fixo. Rev. Virtual Quim. V. 7, n. 6, p. 1909-1920, 2015. 

BANAT, I. M.; NIGAM, P.; SINGH, D.; MARCHANT, R. Microbial decolorization of 

textiledye-containing effluents: a review. Bioresource Technology. v. 58, p.217-227, 

1996. 

EMBRAPA, 2015 documento 233 Palma Forrageira na Alimentação animal, Terezina-PI 

dezembro de 2015 

COSTA, D. M. A.; MELO J. J. S. Estudo da capacidade de remoção de azul de metileno 

pelabiomassa da casca do limão taiti (Citus Latifolia). Holos Environment, v.18, n.2, 

p.271-282, 2018. 

COSTA, D. M. A.; OLIVEIRA, R. A. Adsorção de cromo por resíduos da casca da 

melancia sugar baby (Citrullus Lanatus). In: III Simpósio Nordestino de Química. 

Campina Grande: 12a 14 de julho de 2017. Campina Grande-PB, 2017. 

FORGACS, E.; CSEHÁTI, T.; OROS, G. Environment International. v. 30, p. 953-971, 

2004. 

FREITAG, J. Adsorção do corante azul de metileno na rama de mandioca (manihot 

esculenta crantz). Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) - Universidade 

Tecnológica Federal doParaná (UTFPR). Toledo, 2013. 

2103 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

GUELFI, L. R.; SCHEER A. P. 2007. Estudo de adsorção para purificação e separação 

de misturas na indústria petrolífera. Trabalho de Conclusão de Curso (Monografia) - 

Universidade Federal do Paraná. Curitiba. 2007. 

GUSMÃO, K., 2011. Estudo de adsorção em solução aquosa de dois corantes catiônicos 

e de uma éteramina usando bagaços de cana modificados quimicamente. (Dissertação). 

Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP). Ouro Preto-MG, 2011 

NASCIMENTO, R. F.; LIMA, A. C. A.; VIDAL, C. B.; MELO, D. Q.; RAULINO, G. 

S. C..Adsorção: aspectos teóricos e aplicações ambientais. Editora Imprensa 

Universitária, Ed.Universidade Federal do Ceará. Fortaleza, 2014. 

ORTIZ, N. 2000. Estudo da utilização da magnetita como material adsorvedor dos metais 

Cu2+, Pb2+, Ni2+ e Cd2+ em solução. Tese (Doutorado) - Universidade de São Paulo. São 

Paulo, 2000. 

REGALBUTO, J. R.; ROBLES, J. The engineering of Pt/Carbon Catalyst 

Preparation,University of Illionis: Chicago, 2004 

PENHA, R. S. Casca de arroz como adsorvente para íons de metais pesados: 

caracterização emodificação química. Dissertação (Mestrado). Mestrado em Química 

Analítica. UniversidadeFederal do Maranhão. São Luis, 2008. 88f. 

PAVAN, F. A.; GUSHIKEM, Y.; MAZZOCATO, A. S.; DIAS, S. L. P.; LIMA, E. C. 

Dyesand Pigments. V.72, p. 256-266, 2007 

PINTO, T. C.; SIMONNE, T; SANTOS, M. Estudos cinéticos da adsorção do azul de 

metileno em adsorvente obtido do lodo de esgoto. Disponível em: < 

http://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=2ahU

KEwjd4JLy187jAhXEtVkKHSCpDW4QFjABegQIBBAC&url=http%3A%2F%2Fperi

odicos.uefs.br%2Findex.php%2Fsemic%2Farticle%2Fdownload%2F3351%2F2736&us

g=AOvVaw3Fah6WybPSSdKuDPHNv_z3 >. Acesso em: 22 jul. 2019. 

 SÁ LUÍS, P. M. Remoção de cor em efluentes têxteis por adsorção em materiais 

inorgânicosde origem natural. Dissertação (Mestrado) - Universidade do Porto. Porto, 

2009 

2104 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

SCHIMMEL D. 2008. Adsorção dos corantes reativos azul 5G e a azul turquesa QG em 

carvãoativado comercial. Dissertação (Mestrado) - Universidade Estadual do Oeste do 

Paraná (UNIOESTE). Toledo, 2008 

SOUSA, F. W.; Moreira, S. A.; Oliveira, A. G.; Cavalcante, R. M.; Nascimento, R. F.; 

Rosa,M. F. Uso da casca de coco verde como adsorvente na remoção de metais tóxicos. 

QuímicaNova, v. 30, n. 5, p. 1153-1157, 2007. 

2105 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

ELABORAÇÃO DE BIOFILMES DE AMIDO DE FEIJÃO MACÁÇAR 

REFORÇADO COM QUERATINA DE PENAS DE FRANGO 

Djeson Mateus Alves da Costa1; Raniely Alves de Oliveira2 

1, 2 IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A indústria de frangos no Brasil é uma importante fonte de riqueza, todavia seu processamento 

apresenta alto potencial poluidor do meio ambiente, devido a geração de milhares de toneladas 

de penas, as quais são descartadas no meio ambiente sem um tratamento adequado. Este 

trabalho teve por objetivo produzir biofilmes à base de amido de feijão macáçar, glicerina e 

queratina. Os filmes foram elaborados pela técnica de casting misturando-se amido (4%), 

glicerina (25% e 30%) e queratina (5%), sendo os dois últimos calculados em relação a 

quantidade de amido. Os resultados indicam que os filmes possuem boas características visuais, 

transparência de 67,7224 ± 4,6700%, solubilidade em água de 19,2027 ± 2,2421% e taxa de 

alongamento igual a 24,0833 ± 9,3683%. 

PALAVRAS-CHAVE: Biofilme. Amido. Feijão macáçar. Queratina. Penas de frango. 

ABSTRACT 

The chicken industry in Brazil is an important source of wealth, but its processing has high 

potential for polluting the environment, due to the generation of thousands of tons of feathers, 

which are discarded in the environment without proper treatment. This work aimed was to 

produce starch-based biofilms from macácar bean, glycerin and keratin. The films were made 

by casting technique mixing starch (4%), glycerin (25% and 30%) and keratin (5%), the last 

two being calculated in relation to the amount of starch. The results indicate that the films have 

good visual characteristics, transparency of 67,7224 ± 4,6700%, water solubility of 19,2027 ± 

2,2421% and elongation rate equal to 24,0833 ± 9,3683%. 

KEYWORDS: Biofilm. Starch. Macáçar Beans. Keratin. Chicken Feathers. 
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INTRODUÇÃO 

Os plásticos convencionais são produzidos, principalmente, a partir de matérias-

primas provenientes do petróleo, um recurso natural não renovável. Devido ao fato dos 

plásticos petroquímicos demorarem cerca de 100 a 400 anos para se decompor, 

propiciando um grande acúmulo de resíduos dessa natureza no ambiente, o que tende a 

impactá-lo negativamente, gerando substâncias indesejáveis. Diante desses fatores é 

importante desenvolver novas maneiras sustentáveis de produção de plásticos a partir de 

matérias-primas renováveis, visando minimizar os impactos negativos para o ambiente. 

Neste trabalho são relatadas as experiências realizadas durante a execução de um 

Projeto de Pesquisa no qual foi feita análises das propriedades de biofilmes de amido de 

feijão macáçar (Vigna unguiculata (L.) Wap), reforçados com queratina de penas de 

frango. Os ensaios foram realizados nos Laboratórios de Processos Químicos, de Química 

Analítica e de Físico-Química do IFRN Campus Nova Cruz. Nas análises foram avaliadas 

as seguintes propriedades dos biofilmes: espessura, gramatura, densidade, transparência, 

umidade, solubilidade em água, permeabilidade ao vapor de água, módulo de elasticidade 

e tensão de ruptura. Neste sentido, avalia-se a melhor adequação para utilização do 

produto obtido na fabricação de embalagens plásticas e outros utensílios similares 

biodegradáveis. 

Esta pesquisa teve como objetivo produzir filmes a base de amido de feijão 

macáçar, glicerina e queratina de penas de frango, visando a sua aplicação na produção 

de embalagens e de outros utensílios plásticas biodegradáveis. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

O amido é um polissacarídeo que dentro das inúmeras aplicações, apresenta 

propriedades favoráveis decorrentes da segurança fisiológica, biodegradabilidade e que, 

pela própria abundância, já possui um papel comercial importante. É obtido em diversas 

fontes de biomassa como sementes de milho, trigo, arroz, de tubérculos e raízes. Os 

amidos naturais e os modificados têm várias aplicações em produtos alimentares como 
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agentes adesivos, ligantes e formadores de filmes, além de atuarem como gelificantes, 

espessantes, retentores de umidade. (WEBER,2008). 

Os polímeros biodegradáveis são classificados principalmente como 

agropolímeros como amido, quitina, proteína, dentre outros. O amido se destaca como 

uma das matérias-primas na produção de materiais biodegradáveis, pois apresenta alta 

disponibilidade, revogabilidade e baixo custo. Suas limitações podem ser superadas 

através da modificação, como a modificação ácida, que altera as propriedades físico-

químicas do amido, adição de plastificantes, originando filmes e revestimentos resistentes 

(GARCIA,2016). 

A elaboração de biofilmes exclusivamente com amido torna-os muito quebradiços 

necessitando da adição de outras substâncias para melhorar suas propriedades mecânicas 

e de barreira. Para isto, pode-se incorporar a esse biopolímeros materiais como proteínas, 

fibras vegetais, polímeros naturais etc. (COSTA et al., 2018). Um polímero bastante 

abundante e promissor como aditivo a esses materiais é a queratina, a qual está presente 

em chifres e cascos de animais, na lã de carneiro, nas penas de frangos etc. 

A queratina compõe cerca de 90% das penas das aves, sendo que essas estruturas 

representam de 5 a 7% do peso dos frangos. Sendo o Brasil um grande produtor desse 

tipo de alimento, ocupando o segundo lugar no mundo, com uma produção anual de 13,5 

milhões de toneladas, seu potencial de poluição ambiental é bastante elevado devido aos 

descartes desses resíduos sem um tratamento adequado (MOORE et al., 2006). 

As queratinas apresentam cadeias polipeptídicas associadas entre si em estruturas 

paralelas, o que favorece a formação de uma matriz contínua após a secagem (SCHROOYEN et 

al., 2001), sendo essa característica adequada para a formação de filmes. Análises 

espectroscópicas e de difração de Raios-X indicam que a estrutura da molécula de queratina 

assume forma alfa em solução e beta em filmes (MOORE et al., 2006). 

Alguns filmes produzidos com queratina apresentaram modificação de suas propriedades 

mecânica pela presença do agente plastificante, indicando que o aumento dessa quantidade 

melhora a flexibilidade mas reduz a tensão de ruptura dos filmes. Este estudo aponta que filmes 

biodegradáveis de queratina com diferentes características podem ser obtidos pela adição de 

agentes específicos em diferentes concentrações (MARTELLI, 2005). Portanto, a priori, verifica-

se que dependendo das características desejadas para o biopolímero que se deseja obter, a escolha 
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dos aditivos e de suas respectivas concentrações são de grande importância para a qualidade do 

produto final. 

2 METODOLOGIA 

Extração do amido 

Os grãos de feijão macáçar, maduros e secos, foram selecionados, sendo 

descartados aqueles que apresentavam aspectos visuais com possíveis estados de 

decomposição, degradação química e/ou biológica. Após essa operação (catação), foi 

obtida aproximadamente 900 g de matéria-prima. Em seguida, os grãos foram lavados em 

água corrente para remoção de sujeiras e particulados indesejáveis. 

Para extração do amido, os grãos de feijão, selecionados e lavados, foram 

colocados em um balde plástico e, em seguida, foi adicionado uma solução de bissulfito 

de sódio a 1%, na razão de 200 g de grãos/L de solução. A mistura foi triturada em 

liquidificador, sob baixa rotação, por um período de 3 minutos. Esse procedimento foi 

repetido até que toda massa de grãos selecionada fosse processada no liquidificador.  

Após o processamento de toda matéria-prima, a mistura foi filtrada em peneira de 

250 μm, transferindo-se o conteúdo para um Becker plástico de 4000 mL. Essa operação 

foi repetida por duas vezes. O filtrado foi colocado em repouso durante 4 h para que 

ocorresse a decantação do amido. Decorrida as 4 h para decantação do conteúdo amiláceo 

- constituído basicamente de amilose e amilopectina - separou-se a parte decantada, da 

sobrenadante, por meio de uma centrífuga, a 3600 rpm, por 5 minutos. 

Em seguida, colocou-se a massa sólida, rica em amido, para desidratação em 

estufa a 45 oC, durante 24 h. Depois triturou-se o material seco em um moinho de faca 

(SOLAB Multi uso – SL 35) e procedeu-se a homogeneização dos grânulos de amido em 

peneira de 250 μm, os quais foram utilizados no preparo das soluções filmogênicas. 

 Extração da Queratina 

As penas foram inicialmente separadas do material grosseiro (sólidos), por meio 

de catação, e em seguida lavadas em água corrente. Logo após foram postas em contato 
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com água aquecida a 60 oC, durante 60 minutos. Decorrido esse período, o material foi 

seco em estufa com circulação de ar (LUCADEMA), a 45 oC, durante 24 horas, até obter 

peso constante, após sucessivas medidas de sua massa. O material seco foi triturado em 

moinho de facas e estocado em recipiente plástico e selado com papel filme. 

A extração da queratina foi realizada segundo metodologia proposta por 

Dhayanithi e Meenakshisundaram (2014), com algumas modificações. Foram 

adicionadas 50 g do material em estoque a 2 L de solução de sulfeto de sódio 0,50 mol/L, 

sob agitação e a 30 oC, por 6 h, mantendo o pH entre 10 e 13. A solução resultante foi 

filtrada e depois centrifugada a 3600 rpm, por 10 minutos. A porção sobrenadante foi 

cuidadosamente coletada e filtrada em papel de filtro (solução A). 

Para a precipitação da proteína, foi preparada uma solução dissolvendo 700 g de 

sulfato de amônio em 1 L de água deionizada. A mistura foi filtrada e, em seguida, 

adicionada, sob agitação, a solução (A) na razão de 1:1 (v/v), obtendo-se uma miscelânea, 

denominada solução (B). Realizou-se uma nova centrifugação (3600 rpm, por 10 

minutos) e o sólido precipitado foi coletado. O líquido sobrenadante foi submetido a uma 

nova precipitação e centrifugação. 

A purificação da proteína foi realizada através da lavagem do precipitado em 100 

mL de água deionizada, sob agitação. A solução resultante foi mais uma vez centrifugada 

e a parte sólida cuidadosamente removida e dissolvida em 100 mL de hidróxido de sódio 

2 M. Separou-se as duas porções, sólida-liquida, descartando-se a sólida e a líquida 

(queratina) foi estocada a 5 oC, para posterior utilização. As etapas de precipitação, 

lavagem e dissolução foram repetidas por duas vezes. 

Produção dos biofilmes 

Os filmes foram preparados nos Laboratórios de Química Analítica e Química 

Instrumental do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte – Campus Nova Cruz, seguindo a técnica de evaporação do solvente, mais 

conhecida como casting, com algumas adaptações. As soluções filmogênicas foram 

preparadas misturando-se amido de feijão macáçar (AM), glicerol (GL) e queratina de 
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penas de frango (QT), utilizando as formulações de 4% de amido de feijão, 0,10 g de 

óxido de zinco, 25 e 30% de glicerol, 5% de queratina e 30% de ácido acético, sendo as 

quantidades dos três últimos componentes medidas em relação a quantidade de amido 

(m/m). 

 As soluções filmogênicas, após preparadas, foram agitadas e aquecidas em Banho 

Maria (marca Quimis), à uma taxa de 1,75 ºC/min., até atingir a temperatura de 95 ºC, 

permanecendo nesta temperatura por aproximadamente 10 minutos e, em seguida, 

aplicadas sobre placas de aço revestidas com teflon (Ø = 13 cm). Foi colocado em cada 

placa, para a formação do biofilme, em média, 30 mL da solução preparada. As soluções 

foram postas para desidratação em estufa com ventilação forçada, a 45 ºC, por 24 h. Logo 

após, os filmes plásticos foram retirados das placas e acondicionados em recipientes 

hermeticamente fechados, para posterior determinação das suas propriedades, 

anteriormente citadas (YANG; PAULSON, 2000). 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Aparência dos filmes 

Os filmes produzidos à base de amido de feijão macáçar, glicerina e queratina de penas 

de frango apresentam boas características visuais, sem rachaduras nem a presença de particulados 

na superfície (Figura 1). 
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Figura 1: Aspectos visuais dos biofilmes obtidos. 

 

A superfície dos biofilmes aparentou boa homogeneidade, transparência e ausência de 

aspereza/rugosidade. 

Espessura, gramatura, densidade e teor de umidade 

Os dados apresentados na Tabela 1 indicam que os tratamentos aplicados para produção 

dos biofilmes a base de amido de feijão macáçar, glicerina e queratina de penas de frango não 

afetaram a gramatura e a densidade das blendas obtidas, cujos valores foram iguais a 0,0206 ± 

0,0016 g/cm2 e 1,3125 ± 0,0877 g/cm3, respectivamente. Por outro lado, o aumento na quantidade 

de glicerina proporcionou a obtenção de filmes mais espessos e com maior teor de umidade (P ≤ 

0,05). 

Tabela 1: Valores para a espessura (mm), gramatura (g/cm2), densidade (g/cm3) e teor de umidade 

(%) dos biofilmes produzidos. 

Tratamentos  Espessura  Gramatura  Densidade Teor de umidade 

AM04_GL25_QT00   0,152 a   0,0191 a   1,2600 a         11,9067 a 

AM04_GL25_QT05   0,158 ab   0,0216 a   1,3733 a         16,7300 b 

AM04_GL30_QT05   0,161  b   0,0211 a   1,3100 a         22,1700 c 

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí. Foi aplicado o teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade (P ≤ 0,05). 

 

O efeito proporcionado ao teor de umidade dos biofilmes, devido ao aumento da 

quantidade de glicerina, também foi observado por outros pesquisadores (MOORE et al., 2005; 

COSTA et al., 2017) e deve estar relacionado ao aumento do caráter hidrofílico dos compósitos 

produzidos. A adição de queratina de pena de frango também aumentou esse parâmetro dos 

biofilmes, quando comparados àqueles sem o aditivo (P ≤ 0,05). As adições de glicerina-queratina 

afetaram positivamente as espessuras dos filmes devido, principalmente, ao aumento da 

quantidade de massa incorporada aos mesmos. 

Transparência, solubilidade e permeabilidade ao vapor de água 

A transparência e a solubilidade dos biofilmes não foram afetadas com o aumento da 

quantidade de glicerina e da adição de queratina, nas dosagens experimentadas (Figura 2). O valor 

obtido para a solubilidade (19,2027 ± 2,2421%) foi inferior ao encontrado por Neto (2013), ao 
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produzirem biofilmes com resíduos da indústria de curtume, que foi 27,9 ± 0,4%. Isto indica que 

os biofilmes produzidos são mais resistentes, em contato com a água, que os obtidos por aquele 

autor. A transparência dos compósitos obtidos (67,7224 ± 4,6700%) foi compatível com às 

relatadas na literatura, porém inferior a observada por Costa et al. (2018), em biofilmes de amido 

de feijão macáçar incorporados com quitosana da casca de camarão, cujo valor foi igual a 74,1562 

± 4,8330%. Assim, pode-se inferir que a interação da queratina com a matriz polimérica amido-

glicerina foi inferior àquela da quitosana com essa mesma matriz. 

 

Figura 2: Variação da transparência e da solubilidade em água, para os biofilmes produzidos, em 

função da variação no teor de glicerina e de queratina de penas de frango. 

A adição de queratina reduziu a taxa de permeabilidade ao vapor de água dos biofilmes, 

cujos valores variaram de 0,0833 ± 0,0084 g.dia-1.cm-2 (sem queratina) para 0,0119 ± 0,0015 g.dia-

1.cm-2 (com 5% de queratina). O aumento da quantidade de glicerina, em associação com a adição 

de queratina, proporcionou efeito interativo redutor na taxa de permeabilidade dos biofilmes, 

atingindo valor igual a 0,0331 ± 0,0033 g.dia-1.cm-2 (P ≤ 0,05). Trabalhos realizados por Talja et 

al. (2007) comprovaram elevação da taxa de permeação ao vapor de água, em biofilmes, com o 

aumento do teor de polióis (glicerol, xilitol e sorbitol). Logo, a presença da queratina na solução 

filmogênica surtiu efeito interativo mais efetivo com a matriz polimérica, amido-glicerina, que o 

caráter hidrofílico ocasionado pelo aumento da quantidade de glicerina, o que ocasionou redução 

na taxa de permeabilidade dos biofilmes. 
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Alongamento, tensão de ruptura e Módulo de Young 

Verificou-se que a adição de queratina e o aumento na quantidade de glicerina não 

afetaram a taxa de alongamento dos filmes. Contudo, a tensão de ruptura e o módulo de Young 

foram alterados devido as variações desses aditivos nas soluções filmogênicas (Tabela 2). 

Tabela 2: Valores para a taxa de alongamento (%), da tensão de ruptura (MPa) e do Módulo de 

Young (MPa). 

Tratamentos            Taxa de alongamento       Tensão de ruptura       Módulo de Young 

AM04_GL25_QT00           24,0833 a      9,1399 a                 43,7363 ab 

AM04_GL25_QT05           19,0000 a      9,2736 a       52,0973 b  

AM04_GL30_QT05           29,1667 a      3,6908 b       13,2023 a  

Médias seguidas pela mesma letra, nas colunas, não diferem entre sí. Foi aplicado o teste de Tukey ao nível 

de 5% de probabilidade (P ≤ 0,05). 

 

A taxa de alongamento dos filmes não sofreu alteração com a variação na composição da 

solução filmogênica, cujo valor foi igual a 24,0833 ± 9,3683%, o que indica uniformidade no 

estado de agregação dos biofilmes produzidos, conferindo deformação semelhante quando 

tracionados. Observa-se, ainda, que o aumento no teor de queratina aumentou o valor do Módulo 

de Young, sem afetar a tensão de ruptura. Contudo, o aumento da quantidade do plastificante - 

glicerina - reduziu ambas. Este fato corrobora com as observações feitas por Moore et al. (2005). 

Os valores encontrados para a tensão de ruptura indicam que os filmes produzidos com 

amido de feijão macáçar, reforçados com queratina de penas de frango possuem resistência 

mecânica compatível com os produzidos com resíduos da indústria de curtume (NETO, 2013) e 

superior aos produzidos com amido de milho, mandioca e gelatina (ALVES et al., 2015). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os biofilmes produzidos a base de amido de feijão macáçar, glicerina e queratina de penas 

de frango apresentam características compatíveis com as dos filmes relatados na literatura e, com 

respeito a algumas propriedades, como tensão de ruptura, atributos superiores. Contudo, 

necessitam de novas experimentações objetivando melhorar suas adequações para aplicação na 

produção de outros materiais biodegradáveis. 
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  RESUMO 

O óleo residual de fritura pode ser transformado em sabão ecológico por um processo simples 

e rentável. Não é comum estudos que relatem o uso desse tipo de produto para lavagem de 

têxteis. Dessa forma, o objetivo desse trabalho é verificar o comportamento da resistência do 

tecido de poliéster após a lavagem com um sabão líquido “ecológico” comparado com um sabão 

líquido comercial. O sabão líquido foi produzido com 425 mL de álcool etílico a 70° INPM. Os 

testes de alongamento e resistência a tração foram realizados com o dinamômetro TENSOLAB 

AUTOMÁTICO 3000 MESDAN, sendo o alongamento em porcentagem (%) e a resistência à 

tração em newtons (N). Com relação aos resultados de alongamento do tecido de poliéster após 

a lavagem com o sabão líquido “ecológico”, observou-se que, comparado ao sabão comercial, 

os valores se mostraram satisfatórios nos sentidos do fio urdume (66,20%) e trama (56,60%). 

De acordo com os dados de resistência à tração, no sentido do urdume, o valor da amostra 

lavada com o “sabão ecológico” (amostra 2) foi um pouco inferior ao sabão comercial, 

entretanto, no sentido da trama, a força atingida foi superior tanto ao sabão comercial quanto 

na amostra sem lavagem, sendo igual a 1021 N. No geral, o sabão líquido “ecológico” pode ser 

utilizado para a lavagem de roupa sem que haja prejuízo nas propriedades de resistência do 

tecido de poliéster, além de ser econômico e ambientalmente correto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sabão. Poliéster. Óleo. Resistência. Alongamento.  

ABSTRACT 

The Frying oil can be transformed into ecological soap by easy and rewarding procedure. Is not 

common studies to report the use the type of product for washing textile. That way, the objective 

of work is to verify the behavior of resistance of polyester fabric after the washing with 

ecological soap in comparison with commercial liquid soap. The liquid soap was produced with 

425 mL of ethyl alcohol in 70° INPM. The tests of elongation and tensile strength were 

performed with dynamometer TENSOLAB AUTOMÁTICO 3000 MESDAN, being the 

elongation in percentage (%) and the tensile strength in Newtons (N). With regard to results of 

2116 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

elongation of polyester fabric after the wash with ecological soap, it was observed in 

comparison with commercial liquid soap, the values reveal satisfactory in the sense of wire 

warp (66,20%) and the weave (56,60%). According to the results of  tensile strength, in the 

sense of warp, the sample value washed with ecological soap  (sample 2) was a little bit lower 

than commercial liquid soap, however in the sense of the weave, the strength achieved was 

higher in the commercial soap as much as sample without washing, being the value equivalent 

the 1021 N. On the whole, the ecological liquid soap can be used to wash clothes without 

damage in properties of resistance of polyester fabric besides being economic and 

environmental correct.    

 

KEYWORDS: Soap. Polyester. Oil. Resistance. Elongation.  

1 INTRODUÇÃO 

O óleo vegetal é bastante utilizado para fritura de alimentos nos lares e 

estabelecimentos alimentícios. Entretanto, o descarte inadequado do resíduo pode gerar 

diversos danos ambientais como, por exemplo, o entupimento dos canos de esgoto e 

poluição das águas que, consequentemente, diminui a concentração de oxigênio presente 

nas águas e dificulta a passagem da luz solar (ALBERICI; PONTES, 2004, p. 74; 

FERNANDES et al., 2008, p. 3). Sendo assim, buscar métodos para reciclagem desse 

resíduo é fundamental para diminuição dos impactos ambientais gerados pelo seu despejo 

incorreto.  

 O óleo de fritura pode ser usado para produção de diversos produtos, como 

tintas, óleos de engrenagem, biodiesel, detergentes e sabões, sendo este último umas das 

formas mais simples de reciclagem desse resíduo (WILDNER; HILLIG, 2012, p. 814).  

Quando se trata da lavagem de têxteis, é necessário material e processos 

adequados para realizar tal atividade, entretanto, nem sempre as pessoas têm 

conhecimento dessas técnicas e, através de conhecimentos passados no decorrer do 

tempo, como receitas caseiras, conseguem atingir seus objetivos (LEÃO et al., 2010, p. 

3). Dessa forma, como solução ambiental e econômica, o sabão produzido a partir do óleo 

residual de fritura pode ser uma alternativa para substituir os sabões comercializado no 

mercado.  
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OLIVEIRA et al. (2017, p. 2) estudaram a produção de sabão líquido “ecológico” 

feito através do óleo residual de fritura com diferentes quantidades de álcool etílico a 70° 

INPM e, através de testes físico-químicos e de aceitação, observaram que as melhores 

formulações alcançadas foram com 375, 400 e 425 mL de álcool. No entanto, os autores 

não avaliaram o uso do sabão líquido para a lavagem de roupa. 

A viabilidade do uso dos sabões líquido “ecológicos” para lavagem de roupas 

pouco é verificada na literatura. Sendo assim, esse trabalho tem como objetivo avaliar as 

propriedades de resistência (força e alongamento) do tecido de poliéster lavado com sabão 

líquido “ecológico”, comparado com um sabão líquido comercial de referência no 

mercado.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As fibras sintéticas surgiram como uma alternativa para substituir as fibras 

naturais por serem mais resistentes e passíveis de alterações no tamanho e formas no 

processo de sua produção, elas significam um processo produtivo com menos desperdício 

e, ainda, podem ser usadas de forma pura ou misturada com outros tipos de fibras 

(OLIVEIRA, 1997, p. 101). Dentre as fibras sintéticas, o poliéster é uma das mais usadas, 

sua estrutura é formada por um ácido (ácido tereftálico – TPA) e um álcool (dietileno 

glicol – EG), que, ao reagirem, produzem um éster (ASSIS, 2012, p. 19).  

O óleo quando despejado incorretamente causa grandes danos ao meio ambiente, 

entretanto, se trata de um resíduo com grande capacidade de reciclagem, servindo com 

matéria-prima para fabricação de sabões (WILDNER; HILLIG, 2012, p. 814). O produto 

do sabão ocorre através da reação de saponificação, uma reação entre gorduras ou óleos 

com hidróxido de sódio ou potássio, tendo como produto da reação um sal orgânico 

(NETO; PINO, 2008, p. 30).  

Após a lavagem os tecidos podem sofrer algumas mudanças no que diz respeito 

às suas propriedades, como alongamento e resistência. De acordo com a Cartilha de 

Costurabilidade, Uso e Conservação de Tecidos para Decoração da ABIT (2011, p. 9), 

ambas propriedades podem ser medidas no equipamento Dinamômetro, o alongamento 
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do tecido diz respeito a quanto o tecido aumenta sua dimensão até romper, já, a resistência 

à tração expressa a força que o tecido suporta até romper.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia para fabricação do sabão usado, de acordo com a formulação de 

OLIVEIRA et al. (2017, p. 2), seguiu os seguintes passos: transferiu-se 500 mL de óleo 

residual de fritura a um recipiente plástico; em seguida, adicionou-se ao óleo 85 g de 

hidróxido de sódio (NaOH) na forma de escama. Posteriormente, adicionou-se 425 mL 

de álcool, em seguida 500 mL de água. A mistura é agitada até que apresente uma fina 

camada sólida de sabão na superfície da mistura. Depois o sabão líquido descansou por 

24h, sendo posteriormente adicionados mais 2,5 litros de água. 

Foram utilizadas amostras de tecido sarja 100% poliéster com alvejamento ótico 

e gramatura de 210g/m2, o equipamento utilizado para lavar as amostras foi o Aparelho 

Wash Tester modelo WT-B da Mathis com 12 canecas de aço inox de 500 ml. Rotação 

de 40 rpm, temperatura ambiente de 25°C, durante 30 min. A relação de banho (proporção 

entre peso de material e volume de água) utilizada foi de 1g de tecido para 76,5 mL de 

banho, desta forma utiliza 333 mL de banho para cada amostra. Para cada sabão líquido 

utiliza a receita de 10 g de sabão por litro de banho, sendo assim utilizado 3,33 g de sabão 

para cada experimento.  

Os testes de resistência a tração e alongamento foram feitos com o equipamento 

Dinamômetro TENSOLAB AUTOMÁTICO 3000 MESDAN seguindo a norma TS EN 

ISO 13937-1. As amostras foram divididas de acordo com o tipo de sabão, sabão líquido 

comercial (amostra 1), sabão líquido “ecológico” (amostra 2), e amostra sem lavagem. 

As amostras foram cortadas em tiras com 15 cm de altura por 5 cm de largura. As análises 

foram realizadas em triplicatas. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nas figuras 1 e 2 observa-se os valores médios em porcentagem (%) de 

alongamento das amostras do tecido de poliéster lavados com um sabão líquido 

“ecológico” e um sabão líquido comercial nos sentidos de urdume e trama, 

respectivamente. 

Na figura 1, os valores médios de alongamento das amostras lavadas com sabão 

“ecológico” (66,20%) e comercial (67,40%) foram muito próximos ao valor da amostra 

sem lavar (66,6%) no sentido do urdume. Ou seja, a amostra de sabão líquido comercial 

apresentou um ganho percentual de 1,20% com relação a amostra sem lavar, enquanto a 

amostra lavada sabão líquido “ecológico” obteve uma perda de 0,60%. 

 

Figura 1: Valores de alongamento do tecido de poliéster no sentido do urdume. 

Observa-se na figura 2 um pequeno aumento do alongamento dos fios de trama 

do tecido de poliéster no sabão comercial (amostra 1), que apresentou um percentual de 

58,20%, entretanto, no sabão “ecológico”, houve uma diminuição, sendo 56,6% de 

alongamento do fio quando comparado com a amostra sem lavar. A amostra 1 (sabão 

comercial) apresentou um ganho percentual no alongamento de 0,34%, já, na amostra 2 

(sabão “ecológico”), houve um ganho de 2,41%. Vale salientar que uma variação de até 
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5% é considerada normal dentro de produtos têxteis devido ao grande número de variáveis 

durante o processo produtivo. 

 

Figura 2: Valores de alongamento do tecido de poliéster no sentido da trama. 

Nas figuras 3 e 4, observa-se os valores médios de resistência à tração em newtons 

(N) das amostras do tecido de poliéster lavadas com um sabão líquido “ecológico” e um 

sabão líquido comercial, nos sentidos de urdume e trama, respectivamente.  

Na figura 3, pode-se perceber que a amostra lavada com o sabão líquido 

“ecológico” (amostra 2) apresentou resistência igual a 1467,50 N, sendo um pouco 

inferior a amostra lavada com sabão comercial (1555,50 N) e a amostra sem lavagem 

(1540,5 N). Com relação ao sentido do urdume, a amostra 1 (sabão líquido comercial) 

apresentou um ganho percentual de 0,97%, enquanto o sabão líquido “ecológico” 

(amostra 2), obteve uma perda de 4,74%. 
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Figura 3: Valores de resistência no tecido de poliéster no sentido do urdume. 

Na figura 4, o tecido de poliéster, no sentido da trama, a amostra lavada com sabão 

líquido “ecológico” obteve a maior resistência à tração, igual a 1021 N, superior a amostra 

lavada com o sabão comercial (994 N) e superior a amostra sem lavagem (1002,5 N). 

Levando em consideração o sentido da trama, o sabão líquido comercial (amostra 1) 

apresentou uma perda percentual de 0,85%, enquanto o sabão líquido “ecológico” 

(amostra 2), obteve um ganho de 1,85%. 

Figura 4: Valores de resistência no tecido de poliéster no sentido da trama. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com relação aos resultados de alongamento do tecido de poliéster após a lavagem 

com o sabão líquido “ecológico”, observou-se que, comparado ao sabão comercial, os 

valores se mostraram satisfatórios nos dois sentidos do fio (66,20% e 56,60%, 

respectivamente, urdume e trama). De acordo com os dados de resistência à tração, no 

sentido do urdume o valor da amostra lavada com o “sabão ecológico” (amostra 2) foi um 

pouco inferior ao sabão comercial, já, no sentido da trama a força atingida foi superior 

tanto ao sabão comercial quanto a amostra sem lavagem, sendo igual a 1021 N.  

Dessa forma, apesar do valor de resistência a tração da amostra de urdume ter sido 

inferior após lavada com o sabão líquido “ecológico”, no geral, pode ser utilizado para a 

lavagem de roupa sem que haja prejuízo nas propriedades de resistência do tecido de 

poliéster, além de ser econômico e ambientalmente correto.   
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TRATAMENTO DA ÁGUA DA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

UTILIZANDO MATERIAIS ADSORVENTES 

 
 

RESUMO 
 

Realizar o tratamento da água produzida de petróleo é algo muito importante para as indústrias 

petrolíferas pois isso irá diminuir os efeitos nocivos que esta água causa ao meio ambiente, 

através de um tratamento adequado, esta AP pode ser reutilizada, e com isto causando o mínimo 

possível de prejuízos aos processos nos quais será utilizada, evitando problemas tanto 

ambientais quanto às instalações de produção. Com o intuito de se adequar as normas do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), a adsorção foi o processo de remoção de 

petróleo utilizado neste trabalho. As amostras de água contaminada com petróleo foram 

submetidas à passagem por três adsorventes, cuja composição química ou estrutura de grãos 

apresentava afinidade com os hidrocarbonetos que são constituídos por compostos orgânicos, 

em grande parte, insolúveis em água, formados exclusivamente por átomos de carbono(C) e 

hidrogênio (H) com fórmula geral: CxHy O objetivo deste artigo é fazer uma comparação entre 

a eficiência do processo de adsorção em águas produzidas contaminadas com petróleo, através 

de uma amostra que foi cedida pela PETROBRAS – RN/CE, a partir da utilização de carvão 

ativo granular médio(1,18mm), da areia de praia (2mm) e da casca de coco in natura (2cm) 

como materiais adsorventes. Os resultados obtidos mostraram as melhores eficiências: 82% na 

remoção de turbidez ao utilizar o carvão ativo, 95,90% na remoção de turbidez ao utilizar a 

areia da praia e 38,38% na remoção de turbidez ao utilizar a casca de coco in natura. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Água Produzida. Adsorção. Areia de Praia. Carvão Ativo. Casca de 

Coco in Natura. 

 

 

ABSTRACT 
 

Carrying out the treatment of petroleum-produced water is very important for the oil industry 

as this will reduce the harmful effects that this water causes on the environment, through proper 

treatment, this PA can be reused, and thus causing as little as possible. Damage to the processes 

in whicht it will be used, avoiding both environmental and production facility problems. In 

order to comply with the National Environmental Council (CONAMA) standards, adsorption 

was the process of oil removal used in this work. Samples of petroleum- contaminated water 
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were subjected to three adsorbents, whose chemical composition or grain structure had affinity 

for hydrocarbons which are largely water-insoluble organic compounds formed exclusively of 

carbon atoms (C) and hydrogen (H) with the general formula: CxHy. The objective of this paper 

is to compare the efficiency of the adsorption process in petroleum contaminated produced 

waters, through a sample that was supplied by PETROBRAS-RN/CE, from the use of medium 

granular active charcoal (1.18mm), beach sand (2cm) and fresh coconut shell (2cm) as 

adsorbent materials. The obtained results showed the best efficiencies: 82% turbidity removal 

when using active charcoal, 95.90% turbidity removal when using beach sand and 38.38% 

turbidity removal when using coconut shell in natura. 

 

 
KEYWORDS: Water Produced. Adsorption. Beach Sand. Active Charcoal. Coconut Shell in 
Natura. 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

 
Na indústria de petróleo e gás é comum à produção conjunta de água, chamada de água 

produzida, água de produção ou água de processo. Sendo que, este fluido é basicamente 

composto pela água de formação que se encontra no próprio reservatório e pela água do mar 

injetada no campo, que serve tanto para manter a pressão do reservatório, quanto para aumentar 

a recuperação secundária do óleo, salientando que em campos maduros o volume de água 

produzida pode ser 10 vezes maior do que o volume de óleo produzido. Segundo Neff (2011) a 

quantidade de volume de água produzida que é gerado na atividade de produção de petróleo 

varia de acordo com as características e idade do campo, sendo os reservatórios mais maduros, 

responsáveis pela geração dos maiores quantitativos deste efluente. A água produzida é gerada 

como subproduto da produção de petróleo e gás, durante o processo de separação qual esses 

fluidos passam, chamado processamento primário para transformação em produtos comerciais. 

As alternativas usualmente adotadas para o seu destino são o descarte, a injeção e o 

reuso. Em todos os casos, há necessidade de tratamento específico a fim de atender as demandas 

ambientais, operacionais ou da atividade produtiva que a utilizará como matéria-prima. Um dos 

objetivos do tratamento é a remoção de óleo, que pode estar presente na água sob as formas 

livre, em emulsão (ou emulsionada) e dissolvido. A busca por novos processos de tratamento 

de AP é particularmente importante quando se verifica que a produção de petróleo tem 

aumentado consideravelmente ao longo dos anos (FREITAS et. al. 2015). Nos anos de  2001 a 
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2011, a produção mundial de petróleo teve um aumento em 12%, passando de 74,77 milhões 

para 83,58 milhões de barris por dia. No Brasil, nesse mesmo período, o aumento foi ainda mais 

significativo: ultrapassou 60%, passando de 1,34 milhões para 2,19 milhões de barris por dia 

(BP, 2012). A produção brasileira está mais concentrada nos estados do Rio de Janeiro e 

Espírito Santo que detêm, aproximadamente, 74 e 15% do total, respectivamente (ANP, 2012). 

De acordo com Fraser et al (2009) devido à sua complexidade química, os descartes 

de água produzida podem ser responsáveis pela alteração da qualidade da água do mar, 

aumentando a concentração de poluentes na coluna d’água e contaminando o sedimento 

marinho, inclusive causando danos a comunidade bentônica e seu habitat e indiretamente aos 

peixes. Nos descartes on shore, a composição deste efluente pode acarretar danos irreversíveis 

a corpos hídricos mais sensíveis, contaminação do solo e emissões atmosféricas (IFC, 2007). 

Por essas razões e aliados aos grandes volumes de geração, a água produzida talvez 

seja um dos aspectos ambientais mais relevantes de toda a atividade de exploração e produção 

de petróleo. Para se adequar as normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA 

357/430), órgão responsável pela regulamentação das leis ambientais brasileiras, é comum a 

utilização de métodos convencionais como a separação gravitacional, a flotação e os 

hidrociclones. No entanto, estes métodos podem não demonstrar a devida eficiência para 

gotículas de óleo emulsionado ou dissolvido e, por isso, outras tecnologias são empregadas, 

ressaltando que a água produzida possui alto potencial de poluição, tendo em vista a sua 

composição rica, sobretudo, em produtos químicos e óleo dissolvido se faz necessário uma série 

de tratamentos visando minimizar ou extinguir os efeitos nocivos desses constituintes. Dentre 

os tratamentos utilizados, o processo de adsorção se torna um tratamento com grande potencial. 

Muitos estudos têm comprovado a eficiência destes adsorventes para o tratamento de 

águas e efluentes contaminados por óleo, metais pesados e outras substâncias tóxicas. Segundo 

Curbelo (2002) os principais componentes de um processo de adsorção são: fluido, superfície 

(um sólido poroso) e a substância retirada pela superfície. De acordo com Cavalcante (2012), o 

processo de adsorção se dá por uma transferência de massa onde a fase fluida se concentra 

naturalmente sobre uma superfície geralmente sólida. Segundo o CONAMA (393,2007) os 

efluentes contaminados devem obedecer à concentração média aritmética de 29mg/L mensal, 

com valor diário de 42mg/L. Nesse sentido, no presente trabalho, utilizou-se o método de 
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adsorção utilizando diferentes tipos de adsorventes que apresentam afinidade química com o 

petróleo ou estrutura de grão bem arranjados a seu armazenamento para avaliar, dentro da faixa 

estudada, a melhor remoção de óleo. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Segundo Neff (2011) a quantidade de volume de água produzida que é gerado na 

atividade de produção de petróleo varia de acordo com as características e idade do campo, 

sendo os reservatórios mais maduros, responsáveis pela geração dos maiores quantitativos deste 

efluente. A água produzida é gerada como subproduto da produção de petróleo e gás, durante 

o processo de separação qual esses fluidos passam, chamado processamento primário para 

transformação em produtos comerciais. As alternativas usualmente adotadas para o seu destino 

são o descarte, a injeção e o reuso. Em todos os casos, há necessidade de tratamento específico 

a fim de atender as demandas ambientais, operacionais ou da atividade produtiva que a utilizará 

como matéria-prima. Um dos objetivos do tratamento é a remoção de óleo, que pode estar 

presente na água sob as formas livre, em emulsão (ou emulsionada) e dissolvido. A busca por 

novos processos de tratamento de AP é particularmente importante quando se verifica que a 

produção de petróleo tem aumentado consideravelmente ao longo dos anos (FREITAS et. al. 

2015). 

Nos anos de 2001 a 2011, a produção mundial de petróleo teve um aumento em 12%, 

passando de 74,77 milhões para 83,58 milhões de barris por dia. No Brasil, nesse mesmo 

período, o aumento foi ainda mais significativo: ultrapassou 60%, passando de 1,34 milhões 

para 2,19 milhões de barris por dia (BP, 2012). A produção brasileira está mais concentrada 

nos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo que detêm, aproximadamente, 74 e 15% do total, 

respectivamente (ANP, 2012). De acordo com Fraser et al (2009) devido à sua complexidade 

química, os descartes de água produzida podem ser responsáveis pela alteração da qualidade da 

água do mar, aumentando a concentração de poluentes na coluna d’água e contaminando o 

sedimento marinho, inclusive causando danos a comunidade bentônica e seu habitat e 

indiretamente aos peixes. Nos descartes on shore, a composição deste efluente pode acarretar 

danos irreversíveis a corpos hídricos mais sensíveis, contaminação do solo e emissões 

atmosféricas (IFC, 2007). 
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3 METODOLOGIA 

 
Em um primeiro momento, foram realizados estudos bibliográficos e científicos sobre 

água produzida e adsorção. Logo após, analisaram-se os seguintes parâmetros: pH (phmetro 

digital tecnal), densidade (picnometria em balança analítica - Shimadzu), condutividade elétrica 

(condutivímetro portátil MOD.LUCA – 150MC/P) e turbidez (turbidímetro – Fast Tracker). 

Em seguida, foram selecionados os seguintes materiais adsorventes: carvão ativo de 

granulometria média -1,18mm; areia de praia-2mm - (Praia do Forte – Natal/RN) e casca de 

coco in natura (2cm); materiais esses escolhidos, devido às suas composições possuírem 

afinidade com o petróleo ou características de armazenamento, como o caso da areia de praia. 

Assim, deu-se inicio no tratamento para a remoção dos efluentes na AP. As amostras de AP 

(reais) foram cedidas pela PETROBRAS, RN/CE. No caso dos adsorventes, a casca de coco in 

natura passou pelo moinho de facas (fragmentada a fibras de 2cm); o carvão ativo foi adquirido 

em comércio de Natal/RN e a areia de praia foi coletada em praia do Forte, em Natal/RN. As 

amostras foram secas em estufa a 105°C. 2.1. Procedimento Experimental Iniciou-se o 

procedimento com a retirada de 240ml da AP (água bruta), do funil de decantação de 1000ml , 

da qual foi medido os parâmetros ph, condutividade elétrica (ms/cm), densidade (g/mL) e sua 

turbidez (NTU) Em seguida, o papel de filtro foi colocado no funil simples de laboratório, e, na 

base do suporte, um erlenmeyer para recepção das amostras tratadas, mostrado na figura 01. 

Pesou-se a quantidade determinada de adsorvente utilizando a balança analítica, depositando-o 

no filtro (no qual foi (83) 3322.3222 contato@conepetro.com.br www.conepetro.com.br feito 

um teste em branco para garantir a não interferência química nos resultados, funcionando 

apenas como suporte dos adsorventes) e, logo após, foi inserido o volume de água medido. 

Padronizou-se 30min para observar a eficiência do tratamento nesse intervalo de tempo e ao 

final do período, mediu-se a turbidez de água tratada. Esse método foi repetido, em triplicata 

com as seguintes massas: 5g, 30g, 60g, 90g, 120g e 140g; com os três tipos de adsorventes 

escolhidos. Figura 01: Processo de adsorção. Posteriormente ao tratamento da água com os três 

adsorventes, em suas diferentes massas, foram realizadas as mesmas leituras de parâmetros na 

água tratada para comparação. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Inicialmente, a água de produção bruta submetida ao processo de adsorção, obteve os 

seguintes resultados de análises físico-químicos (Tabela 01). 

 

Utilizando-se os três adsorventes,variando-se as massas , obteve-se os seguintes 

resultados, conforme tabela 02 

Tabela 02: Resultado dos parâmetros da água tratada pelos três adsorventes 
 

 

Resultados água tratada – casca de coco (2cm) 

Massas (g) pH 
Condutividade El 

(ms/cm a 
25ºC) 

Turbidez (N Densidade (g/mL) 

05 7,01 18,87 35,11 1,00 
30 6,89 22,80 21,69 1,00 
60 7,02 29,5 23,31 0,99 
90 6,99 32,9 24,61 1,00 

120 6,95 26,1 24,83 1, 00 
 
 

 

 

140 6,99 26,1 24,83 1,00 

Resultados água tratada – carvão granulometria 1,18mm 
Massas (g) pH Condutividade 

Elétrica (ms/c 
25 C) 

Turbidez ( Densidade 

(g/mL) 

5 7,00 8,87 24,40 0,98 
30 7,22 8,80 6,33 0,99 
60 7,35 9,10 21,33 0,99 
90 6,99 8,89 28,86 1,00 
120 7,35 8,99 30,21 1,00 
140 6,99 8,90 30,62 1,00 

Resultados água tratada – areia de praia(granulometria 2mm) 

Massas(g) pH Condutividade 

Elétrica (ms/c 
25 C) 

Turbidez ( Densidade 

(g/mL) 
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 7,00 13,71 26,08 0,97 
30 7,30 13,40 18,76 0,98 
60 7,35 14,17 21,33 1,00 
90 7,38 14,59 1,44 1,01 
120 7,39 17,34 5,54 1,00 
140 7,26 17,00 23,94 1,01 

 
 

De acordo com a tabela 02, os pHs da água tratada se mantiveram praticamente 

constantes com uso de todos os adsorventes; houve aumento de salinidade com uso de casca de 

coco in natura e areia de praia e as densidades poucos se alteraram na água tratada com os três 

adsorventes; os menores resultados para turbidez de água tratada foram observados com o uso 

do adsorvente areia de praia em 90 e 120g, na faixa estudada. A maior turbidez de saída foi 

verificada com o uso da casca de coco in natura, provavelmente pela sua alta quantidade de 

água e lignina, tendo mais afinidade aos álcoois, do que aos hidrocarbonetos, apresentando o 

pior resultado de remoção do óleo contaminante. As altas turbidezes de saída apresentados pelo 

carvão ativo (que tem na sua composição carbônica afinidade química com o petróleo) são 

justificadas pela baixa área superficial do adsorvente, dada sua granulometria mediana 

(1,18mm), dificultando a interação com o contaminante petróleo e reduzindo a eficiência de 

remoção. 

Em seguida, foram realizados os cálculos de eficiência de remoção do óleo para os 

materiais adsorventes (carvão ativo médio, areia de praia e casca de coco in natura), em suas 

diferentes massas utilizadas: Obtiveram-se os resultados de acordo com a tabela 03 a seguir. 
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Segundo os valores obtidos na tabela 03, acima, observou-se que a maior porcentagem 

de remoção (95,9%) do petróleo ocorreu com o uso de 90g de areia, dentro do range estudado. 

Aumentando-se a massa de areia, a partir de 90g, houve um decréscimo no processo de remoção. 

Em que a menor porcentagem de remoção deste adsorvente ocorreu na utilização de 5g de areia 

(25,9%), como esperado desde o planejamento. As características naturais da areia em 

armazenar os hidrocarbonetos nos seus poros, fez com que sua eficiência fosse confirmada. 

Analisando os valores obtidos na utilização do carvão como material adsorvente, foi 

observada sua maior porcentagem de remoção 82%, com o uso de 30g do adsorvente. Para os 

outros valores de massa analisados do carvão houve um decréscimo no processo de remoção, 

possivelmente pelo fato do carvão médio utilizado ter sua área superficial reduzido pelo 

tamanho dos grãos; a eficiência certamente aumentaria com o uso de uma granulometria menor 

do carvão ativo. Sendo assim, apesar de apresentar química composicional de afinidade com os 

hidrocarbonetos, demostrando apolaridade, os resultados de remoção de petróleo na água, para 

o estudo realizado, não foram bons com o uso do carvão médio, sendo ainda menor em 

porcentagem que os demais adsorventes para o range estudado. 

Os valores obtidos no processo de adsorção para a casca de coco in natura fragmentada 

foram mais próximos entre si, mas ainda assim, observou-se baixa remoção de petróleo que é 

apolar (em torno de 35%), conforme tabela 03, sendo o mais baixo valor de remoção visualizado 

quando se utilizaram 5g do adsorvente. Isso pode ser explicado pelo alto teor de lignina e 

celulose na casca de coco in natura (Cabral et al, 2017), favorecendo à produção de etanol do 

que sua utilização para remoção de hidrocarbonetos. 

Assim sendo, a areia de praia demonstrou melhores resultados de remoção de petróleo 

contaminante na água produzida de poço, em relação ao estudo feito. 

Para melhor visualização, em termos de comparação entre os materiais adsorventes 

utilizados, foi elaborado o seguinte gráfico (Figura 02): 

Figura 02 – Gráfica de eficiência de remoção com carvão granulado médio, areia de praia e casca de coco in 

natura cortada. 
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A figura 02 mostra as eficiências de remoção para os três adsorventes estudadas, 

demonstrando que nas primeiras massas (de 5 a 60g) há vantagem de remoção para o carvão, 

em relação aos demais adsorventes; a areia de praia apresenta, nessa faixa, em segundo lugar, 

remoção melhor que a casca de coco in natura. Observa-se que a partir de 60g, há uma maior 

eficiência de remoção de petróleo com areia de praia, em todos os pontos estudados; o carvão 

médio, a partir desse ponto, tem menor eficiência de remoção, ficando próximo, mas ainda 

abaixo das remoções da casca de coco in natura e da areia de praia, que se destaca como melhor 

adsorvente para remoção do óleo, dentro do estudo realizado. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com base em pesquisas bibliográficas, científicas e nos testes laboratoriais realizados, 

foi comprovada a eficiência e eficácia dos materiais adsorventes Areia e Carvão estudados. 

Apesar de o Carvão ter apresentado resultado satisfatório no ponto 2 (82%); torna-se viável e 

mais eficaz o uso da Areia de Praia, pois além de apresentar valores mais satisfatórios de 

adsorção tem também um menor custo e um fácil acesso tornando-a mais adequada para fins 

adsorventes, já que não se solubiliza em água e apresenta resultados consideráveis de remoção 

de petróleo. 
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TRATAMENTO E REÚSO DE EFLUENTE NA CULTURA DO 

MILHO (ZEA MAYS) NO IFRN – CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI 

NASCIMENTO, S. S. do1; SOUZA, J. F de2; TORRES, D. M.3; FREIRE, J. de O.4 

1 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias  

RESUMO 

A agricultura é o setor que mais consome água no planeta, cerca de 70% da água potável, surgindo a 

necessidade de buscar meios eficazes para a diminuição desse uso. Este trabalho tem como objetivo 

estudar o tratamento e o reúso agrícola de efluentes tratados produzidos no campus do IFRN de São 

Paulo do Potengi. É importante destacar que o efluente mais adequado para a aplicação na agricultura 

é o esgoto doméstico, devido à sua composição e valores nutricionais. Para avaliação da qualidade 

do tratamento de esgotos, foram realizadas coletas dos esgotos bruto e tratado em uma das Estações 

de Tratamento de Esgoto (ETEs) do referido campus, entre os meses de julho e dezembro de 2018. 

Foram analisadas as propriedades físico-químicas e microbiológicas do efluente por meio de 

parâmetros, como: pH, temperatura, condutividade elétrica, alcalinidade total, sólidos suspensos 

totais, DQO, nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico, NTK, sódio, cálcio, magnésio e coliformes 

termotolerantes, todos segundo APHA et al. (2017). Espécimes de milho (Zea mays) foram irrigadas 

com efluente tratado em diferentes dosagens na horta laboratório do campus e obteve-se resultados 

significativos e favoráveis para a utilização do efluente na irrigação dessa cultura. 

PALAVRAS-CHAVE: Tratamento de efluentes. Esgoto. Reúso. Agricultura. 

 

 

 

 

 

2136 



 
 

 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

ABSTRACT 

Agriculture is the sector that consumes the most water on the planet, about 70% of drinking water, 

and there is a need to find effective ways to reduce this use. This work aims to study the treatment 

and agricultural reuse of treated effluents produced at the IFRN campus of São Paulo do Potengi. It 

is important to highlight that the effluent most suitable for agricultural application is domestic sewage 

due to its composition and nutritional values. In order to evaluate the quality of sewage treatment, 

raw and treated sewage was collected at one of the Wastewater Stations Treatment (WST) of said 

campus, between July and December 2018. Physical and chemical properties microorganisms of the 

effluent by means of parameters such as pH, temperature, electrical conductivity, total alkalinity, total 

suspended solids, COD, ammoniacal nitrogen, organic nitrogen, NTK, sodium, calcium, magnesium 

and thermotolerant coliforms, all according to APHA et al. (2017). Maize specimens (Zea mays) were 

irrigated with effluent treated in different dosages in the campus laboratory garden, and significant 

and favorable results were obtained for the use of the effluent in the irrigation of this crop. 

KEYWORDS: Wastewater treatment. Sewage. Reused. Agriculture. 

1 INTRODUÇÃO 

A água, antes considerada um recurso renovável e abundante, atualmente define e limita 

as aspirações de desenvolvimento econômico-social. O uso exagerado das águas diante das 

ações irregulares do homem, explica, portanto, a necessidade do reúso de água, em suas diversas 

características. Contudo, elaborar políticas de proteção aos recursos hídricos, intensificar a 

educação ambiental, e induzir uma cultura do uso racional da água, e o seu reúso, através de 

políticas públicas é imprescindível diante do quadro de vulnerabilidade da água. Isso será de 

essencial importância para manter a saúde do homem, garantir sua sobrevivência no futuro, o 

desenvolvimento econômico-social e a sustentabilidade ambiental (DANTAS; SALES, 2009, 

p. 05). 

A crescente escassez dos recursos hídricos tem se tornado cada dia mais complicado, 

tanto em relação a quantidade, quanto na sua qualidade. Por outro lado, os efluentes domésticos 

e agroindustriais apresentam um aumento considerável e, com isso, podem ser vistos como 
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alternativa de uso potencial na agricultura, ao liberar água de melhor qualidade para fins mais 

nobres, como o consumo humano e/ou dessedentação de animais, como preconiza a Política 

Nacional de Recursos Hídricos (LUBELLO et al., 2004; SOUZA et al., 2010, p. 36).  

A intensificação da urbanização nas últimas décadas tem implicado no aumento da 

demanda de água para irrigação, abastecimento e diluição de esgotos, o que vem resultando em 

maiores explorações sobre os mananciais. O reúso de água pode trazer benefícios econômicos, 

sociais e ambientais para as comunidades em que se insere, sendo uma alternativa sustentável 

para o aumento da oferta de água, já que a economia do uso da água potável será bem maior.  

Ademais, esta prática pode ser um importante elemento do sistema de tratamento e disposição 

final de efluentes, diminuindo a carga poluente que chega aos corpos d’água. (MILLER, 2006).  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Atualmente, uma das grandes dificuldades existentes na agricultura, é conseguir 

produzir mais e consumir uma menor quantidade de água, essa dificuldade está presente, 

principalmente, em regiões de clima seco. Em regiões áridas e/ou semiáridas o montante de 

água consumido pelas culturas irrigadas ultrapassa os 70% do total de água potável disponível 

(MORISON et al., 2008; STRZEPEK & BOEHLERT, 2010). Além da grande quantidade de 

água que é utilizada na irrigação, também se pode levar em conta a quantidade de fertilizantes 

que será dispensada com o aproveitamento de águas residuárias na irrigação (OLIVEIRA, 2012, 

p. 26). 

 O efluente considerado mais adequado para a aplicação na agricultura é o esgoto 

doméstico, principalmente os esgotos tratados, devido à sua composição e valores nutricionais. 

Em virtude da sua composição química, efluentes industriais geralmente não são incompatíveis 

para o reúso agrícola, porque podem apresentar substâncias tóxicas para o homem e animais 

(OLIVEIRA, 2012, p. 26). O reúso na agricultura também pode ser uma alternativa de 

fertilizante, tendo em vista que muitas águas residuárias possuem altas concentrações de NPK 

(nitrogênio, fósforo e potássio), entre estas pode-se destacar os esgotos domésticos que são 

ricos em material orgânico (OLIVEIRA, 2012, p. 26).  
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O CNRH (Conselho Nacional de Recursos Hídricos) lançou, em 2003, uma minuta de 

resolução, similar à recomendação da Organização Mundial da Saúde, incentivando o reúso de 

águas de qualidade inferior e estabelecendo os padrões de qualidade dos efluentes para cada 

modalidade de reúso, o que representou um grande passo na legalização da técnica no país. 

Contudo, tal resolução não entrou em vigor e no ano de 2005 o órgão lançou a Resolução n° 

54, que incentiva a prática do reúso em diversas modalidades, mas não estabelece parâmetros 

específicos para seu emprego (BRASIL, 2005, p. 165). Não somente no Brasil, mas em muitos 

países, a legislação sobre o reúso é inexistente, muito branda ou muito restritiva. Faltam estudos 

que evidenciem quais as taxas seguras de aplicação para cada cultura e quais os reais danos 

cada contaminante podem ocasionar ao sistema solo-água-planta (OLIVEIRA; RIBEIRO, 

2013). 

Este trabalho objetiva avaliar o tratamento e o reúso de águas residuárias produzidas e 

tratadas no IFRN, campus São Paulo do Potengi. 

3 METODOLOGIA 

O estudo foi desenvolvido no campus do IFRN de São Paulo do Potengi, situado a 71 km 

da capital Natal-RN, cujas coordenadas geográficas são: Latitude: 05º 53' 42" S, longitude: 35º 

45' 46" W, altitude: 91m ao nível do mar (IBGE, 2010). 

No Campus de São Paulo do Potengi existem três sistemas de tratamento de esgotos. A 

ETE-1 atende ao bloco de aulas (Bloco A) e auditório; a ETE-2 atende ao bloco dos 

laboratórios, refeitório e setor de saúde; e, a ETE-3 atende o centro de lazer e esportes. As ETE 

são pré-fabricadas e compostas por unidade de tratamento preliminar (grade, caixa de areia e 

medidor de vazão), e sistema compacto composto por tanque séptico seguido de filtro submerso 

anaeróbio. O efluente tratado é infiltrado no solo através de sumidouro (Figura 1). 
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Figura 1 – Corte longitudinal do tanque séptico seguido de filtro anaeróbio. 

O diagnóstico operacional das ETEs foi realizado a através de visitas in loco para 

avaliação dos aspectos de manutenção e operação nas 3 ETEs, onde foi avaliado a presença ou 

ausência de tratamento preliminar, existência de vazamentos, limpeza externa e interna das 

unidades e disposição final dos efluentes tratados.  Durante todo o funcionamento do campus 

(desde 2015), as ETEs nunca foram esgotadas e a operação foi precária, divergindo das 

recomendações do fabricante, conforme Manual da HemFibra de Instalação, Operação e 

Manutenção ETE Digestor e Filtro Anaeróbio 15,0m³ até 75,0m³ - ECOFIBER®, o qual 

menciona que é indicado para esse tipo de tratamento que o sistema passe por um esgotamento 

pelo menos uma vez ao ano. Todos esses aspectos são relevantes para avaliar a qualidade do 

tratamento, e consequentemente, do efluente tratado. Nessa pesquisa utilizou-se apenas o 

efluente tratado proveniente da ETE-1 (Figura 2), devido problemas operacionais nas demais 

que impossibilitaram o monitoramento. 

 

Figura 2 – ETE-1 que trata os esgotos produzidos no bloco de aulas e auditório. 
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A caracterização do esgoto bruto e do tratado foi realizada por meio de 9 coletas, entre os 

meses de julho e dezembro de 2018, com frequência quinzenal, às 8h e 30minutos, que é o 

período onde se tem os maiores picos de vazão. 

Para as análises físico-químicas foram coletados, aproximadamente 2 litros de amostra, e 

para as análises microbiológicas cerca de 100 mililitros, sendo que elas foram armazenadas em 

recipientes previamente esterilizados. Após a coleta, as amostradas foram acondicionadas em 

caixa térmica, a uma temperatura média de 4 ºC para preservar seus constituintes físico-

químicos e microbiológicos. Todos os experimentos foram realizados no Laboratório de 

análises de águas e efluentes do IFRN - Campus São Paulo do Potengi. 

Os experimentos de irrigação com efluente tratado foram realizados no período de 

agosto a novembro de 2018, e as sementes utilizadas foram de milho (Zea mays), provenientes 

de um produtor da região. O plantio foi efetuado no dia 16/08/2018, utilizando-se 8 indivíduos 

plantados em vasos com seguintes as dimensões 20x15cm e 30 cm de altura (Figuras 3 e 4). 

  
Figura 3 – Cultivo de milho no início do 

processo de irrigação com efluente 

tratado. 

 
Figura 4 – Cultivo de milho no final do processo de 

irrigação com efluente tratado. 

As irrigações foram com 150ml, 300ml, 450ml, 550ml, de acordo com o desenvolvimento 

e necessidade da planta, sendo 4 com efluente tratado e 4 com água, irrigados todos os dias até 

o dia 19/11/2018.   

Após as plantas atingirem o estágio de maturidade, iniciou-se a avaliação da morte de 

microrganismos indicadores de contaminação fecal, neste caso, os coliformes termotolerantes. 
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Avaliou-se como seria a morte desses microrganismos após suspensão da irrigação na parte 

aérea das plantas. 

As análises microbiológicas foram realizadas nas dependências dos laboratórios de 

análise de águas e efluentes do IFRN, campus São Paulo do Potengi. Avaliou-se a concentração 

de coliformes termotolerantes segundo APHA et al. (2017) no efluente tratado e na parte aérea 

das plantas irrigadas com 100% desse efluente. 

Para extração das bactérias do grupo coliformes termotolerantes da parte aérea das 

plantas utilizou-se 100ml de soro fisiológico estéril para lavagem da planta. Esse procedimento 

foi realizado para todos os indivíduos avaliados. Todas as análises foram feitas a partir do 

resíduo gerado pela lavagem da parte aérea de cada planta analisada, onde para esse estudo, foi 

necessário remover cada uma cortada igual com o solo. 

Nesse experimento foram analisadas as características agronômicas na cultura do milho, 

para acompanhar o a eficiência da fertirrigação com efluente primário tratado, e se verificou a 

altura de planta (AP) e a massa seca (MS). Para isso usou-se uma fita métrica ou trena métrica 

e a estufa no dia 23/11 ao dia 25/11. Sendo a altura de planta verificadas no dia 13/11. 

Foi usada água potável, derivada da companhia responsável pelo abastecimento do 

campus que dispõe seu relatório com alguns parâmetros de qualidade da água, tais como: cloro 

de 13mg/l; turbidez 13UNT; cor aparente 13 uH; coliformes totais 13NMP/100mL. Todos em 

conformidade para parâmetros aceitáveis para água potável, portanto não cita coliformes 

termotolerantes, já que esses microrganismos não podem estar presentes na água de 

abastecimento humano. 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Através das visitas in loco foi possível constatar que todas as ETEs apresentam tratamento 

preliminar, que favorece a remoção de sólidos grosseiros e permite que os reatores anaeróbios 

não recebam areia ou sólidos de tamanhos elevados, e também auxilia no tratamento primário 

do esgoto. Entretanto, foram observados problemas de manutenção que influenciavam na sua 

operação, como a presença elevada de vegetação no entorno (Figura 5), ausência de limpeza do 

tratamento preliminar (Figura 6), e vazamentos em diversos locais das ETEs (Figura 7). 
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Figura 5 – ETE-1 com excesso de vegetação 

no entorno. 

 

Figura 6 – Tratamento preliminar da ETE-

2 com obstrução e excesso de gordura e sólidos 

 

 

Figura 7 – Vazamento no tratamento preliminar da ETE-2. 

Em relação a caracterização do esgoto bruto, identificou-se que este apresenta 

características tipicamente domésticas e passível de ser tratado por via biológica, tendo-se como 

primeira unidade de tratamento um reator anaeróbio, o mesmo tratamento que é utilizado nas 

ETEs do campus São Paulo do Potengi (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Caracterização média para esgoto bruto, efluente tratado e eficiência de remoção. 

Parâmetro Esgoto Bruto Esgoto tratado Remoção 

Temperatura (ºC) 26,7 26,2 N/A 

pH 8,4 8,0 N/A 

Condutividade elétrica (µS/cm) 1481,7 2170,8 N/A 

Sólidos suspensos (mg/L) 213,7 140,6 34% 

Alcanilidade total (mgCaCO3/L) 273,3 239,2 13% 

Coliformes termotolerantes (NMP/100mL) 8,0x107 4,3x107 47% 

Fósforo total (mg/L) 13,7 7,6 44% 

Ortofosfato solúvel (mg/L) 11,4 6,7 41% 

Nitrogênio amoniacal (mg/L) 123,8 134,6 N/A 

Nitrogênio orgânico (mg/L) 47,6 11,6 76% 

NTK (mg/L) 171,5 146,2 15% 

DQO (mg/L) 413,0 103,2 75% 

Sódio (ppm) 115,0 115,0 0% 

Potássio (ppm) 111,0 110,0 1% 

Cálcio (ppm) 8,0 8,0 0% 

O sistema implantado no campus é anaeróbio, com isso, não tem a remoção da amônia, e 

sim adição, devido a ocorrência da amonificação, que promove a conversão do nitrogênio 

orgânico em amônia. Por este motivo, o valor de eficiência do NTK tende a ser baixo. A DQO 

apresentou uma maior eficiência em virtude de o esgoto ter característica doméstica fraca, 

favorecendo a transformação dos componentes orgânicos em biogás. No entanto, os resultados 

poderiam ter sido melhores, mas em consequência da falta de limpeza, manutenção e vários 

problemas de operação, impossibilitou que isso acontecesse. 

Durante todo o funcionamento do campus (desde 2015), as ETEs nunca foram esgotadas 

até a realização desta pesquisa, e a operação foi precária, divergindo das recomendações do 

fabricante, conforme Manual da HemFibra de Instalação, Operação e Manutenção ETE 

Digestor e Filtro Anaeróbio 15,0m³ até 75,0m³ - ECOFIBER®, o qual menciona que é indicado 

para esse tipo de tratamento que o sistema passe por um esgotamento pelo menos uma vez ao 

ano. 

Os resultados obtidos segundo as análises de coliformes termotolerantes na parte aérea 

das plantas demonstraram um decaimento significativo (Figura 8). Pode-se notar que a planta 

R1, possui a quantidade baixa na população de coliformes termotolerantes, em relação a planta 

R2. É importante considerar esse indivíduo recebia uma intensidade luminosa em algumas 

horas ao longo do dia, e essa variação de temperatura pode ter provocado uma redução na 
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população de coliformes termotolerantes. Segundo Rios (2007), os raios solares são o principal 

fator natural que promove o decaimento populacional de bactérias, já que esses elevam a 

temperatura, portanto motiva condições favoráveis para eliminação das bactérias. Portanto, esta 

análise sofreu alterações em função dos raios solares e da temperatura. 

Para R2 a concentração apresentou-se maior do que R1 devido R2 não sofrer 

interferência da radiação solar, o que é justificado também pela concentração de coliformes 

termotolerantes no efluente tratado, que neste caso é de 4,3x107 NMP/100 ml. No terceiro dia 

com a, análise da planta R3, verificou-se um decaimento bacteriano de 99,9993%. Sendo algo 

satisfatório, pois a população atingiu 300 NMP/100 ml, o que é uma concentração menor que 

1000 NMP/100mL. 

 

Figura 8 – Decaimento bacteriano de coliformes termotolerantes na parte aérea de espécimes de milho 

(Zea mays) em função do tempo sem irrigação. 

Ao tratar de parâmetros agronômicos, verificou-se a eficiência do uso de efluente tratado 

primário como fonte principal na irrigação conforme dados da Tabela 2. 

Tabela 2 - Alturas de plantas (AP) e Massa seca da parte aérea (MS) do milho (Zea mays) irrigado com 

efluente tratado e água potável. 

Tipos de 

água 

Alturas de plantas (cm) Massa seca (g) 

R1 R2 R3 R4 Média R1 R2 R3 R4 Média 

Água 

potável 

0.91 0.93 1.00 0.98 0.96 24.04 17.97 14.34 19.48 18.96 

Efluente 1.31 1.17 1.24 1.50 1.31 58.36 49.63 40.29 43.96 48.06 
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Com os dados analisados é notório perceber um desenvolvimento superior onde as 

plantas irrigadas com efluente são mais desenvolvidas que as plantas irrigadas com água 

derivada da companhia de abastecimento de água. Quando comparadas as plantas irrigadas com 

efluente tratado e com água potável, o aumento da altura e da massa seca daquela em relação a 

esta foi de cerca de 36% e 153%, respectivamente. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em síntese, obteve-se resultados satisfatórios, os quais se encontram em faixas esperadas 

para esse tipo de sistema. Alguns parâmetros obtiveram emoção de acordo com o esperado para 

a tecnologia de tratamento utilizada como, por exemplo, coliformes termotolerantes que teve 

uma remoção de 47%, nitrogênio orgânico com 76%, e DQO com 75%. Já em relação ao 

crescimento das plantas, foi concluído que o milho irrigado com a solução de 100% de efluente 

obteve um crescimento acima de 36% e ganho de mais de 153% de biomassa seca em relação 

a cultura irrigada com água potável, gerando economia no uso de água potável e acelerando o 

crescimento vegetal. 

Além disso, as características do efluente final demonstram que caso seja aplicado um 

pós-tratamento, a qualidade do esgoto tratado pode melhorar em termos microbiológicos e 

garantir usos mais restritos do efluente tratado para a agricultura. Nas condições atuais, para se 

fazer o reúso agrícola desse efluente é fundamental que o manejo do solo e do volume de 

irrigação seja controlado. 

Diante dos resultados encontrados, conclui-se que a fertirrigação com efluente tratado, é 

uma atitude sustentável que mostra eficiência quando relacionado ao processo mais comum de 

irrigação. Porém, se usado de forma equivocada, pode expor a saúde humana a riscos, mas é 

possível se preservar, e respeitar o tempo necessário para manter contato direto com a planta, 

dificultando a contaminação após a suspensão da irrigação. 
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REUSO URBANO NÃO POTÁVEL DE ESGOTOS 

TRATADOS NO IFRN - CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI 

Luany Yasmim Pereira1; Helen Silvestre Cabral dos Santos2; Dayana Melo Torres3 e Selma Thaís Bruno da Silva4 

1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Sanitária  

RESUMO 

O reuso de esgoto doméstico é prática que se destaca na gestão de recursos hídricos, por ser 

fonte complementar a ser usada em diversas finalidades, tais como: irrigação, meio urbano, 

piscicultura ou uso industrial. O IFRN utiliza estações de tratamento de esgoto, porém sem 

promover reuso dos efluentes tratados. O presente trabalho avaliou a eficiência do tratamento 

na ETE do campus São Paulo do Potengi a fim de verificação adequação para fins urbanos não 

potáveis. Foram avaliados os parâmetros pH, temperatura, sólidos suspensos totais, DQO e 

coliformes termotolerantes, entre maio e novembro de 2018, segundo APHA, et al. (2017). Os 

resultados indicam que o esgoto é tipicamente doméstico e, que a estação requer tratamento 

complementar para adequação ao reuso urbano. A ausência de manutenção dos sistemas é 

apontada como fator responsável pela baixa eficiência de remoção dos parâmetros, quando 

comparados com as referências da literatura e do fabricante das unidades de tratamento.  

PALAVRAS-CHAVE: Esgoto. Estação de Tratamento de Esgoto. Reuso urbano não potável. 

ABSTRACT 

The reuse of domestic sewage is a practice that stands out in the management of water resources, 

as it is a complementary source to be used in various purposes, such as irrigation, urban 

environment, fish farming or industrial use. IFRN uses sewage treatment plants, but without 

promoting reuse of treated effluents. The present work evaluated the efficiency of the treatment  

plants at the São Paulo do Potengi campus in order to verify the suitability for non-potable 

urban purposes. The parameters pH, temperature, total suspended solids, COD and 

thermotolerant coliforms were evaluated between May and November 2018, according to 

APHA et al. (2017). The results indicate that the sewage is typically domestic and that the 

season requires complementary treatment to suit urban reuse. The lack of maintenance of the 
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systems is pointed as a factor responsible for the low efficiency of the parameters, when 

compared with the literature references and the treatment unit manufacturer. 

KEYWORDS: Sewage. Sewage treatment station. Non-potable urban reuse. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A disponibilidade de recursos hídricos está cada vez menor, seja pela escassez de 

água ou pela contaminação das fontes naturais, fato que motiva estudos e pesquisas no 

campo da reutilização de águas residuárias. Nesse cenário o reuso se destaca como uma 

das alternativas para o enfrentamento do problema de escassez de água, sendo este um 

importante instrumento de gestão ambiental de recursos hídricos. 

O conhecimento sobre a utilização de esgoto para diversos fins tem sido bastante 

difundido, contribuindo para diminuir os problemas resultantes da escassez e da má 

distribuição da água (MOTA; VON SPERLING, 2009, p. 24). Sabe-se que esse potencial 

é aproveitado justamente por se conhecer que a composição de esgotos é de 99,9% de 

água e apenas 0,1% de sólidos (VON SPERLING, 2014, p. 82). 

Segundo a norma brasileira NBR 9648 (ABNT, 1986, p. 1), “esgoto sanitário é o 

despejo líquido constituído de esgoto doméstico, industrial, água de infiltração ou 

contribuição pluvial parasitária”. A diferenciação quanto à origem é importante porque 

para cada uma das contribuições formam-se substâncias distintas que degradam 

diretamente ou indiretamente os mananciais e o solo, e em função disso são necessárias 

diferentes formas de tratamento (MARTINELLI, 2011, p. 37).  

O IFRN por ser uma instituição que possui preocupação ambiental dispõe de 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETE’s) em suas instalações. O campus São Paulo do 

Potengi possui três unidades compostas por tratamento preliminar (grades, caixa de areia 

e medição de vazão), seguido de sistema formado por tanque séptico e filtro submerso 

anaeróbio, e infiltração final no solo por meio de sumidouro. Predomina, assim, o 

tratamento do tipo anaeróbio nos efluentes gerados na instituição. Esse tipo de tratamento 
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é comum no Brasil, especialmente no Nordeste em função das elevadas temperaturas que 

são favoráveis. 

O tratamento anaeróbio de esgoto é constituído de unidades responsáveis 

principalmente pela remoção da matéria orgânica particulada ou dissolvida em ambientes 

sem a presença de oxigênio. A digestão anaeróbia ocorre nos reatores por um processo 

biológico, no qual diferentes tipos de microorganismos possibilitam a transformação dos 

compostos orgânicos complexos (carboidratos, proteínas e lipídios) em moléculas mais 

simples como metano e gás carbônico (ÁVILA, 2005, p. 25). 

Este trabalho tem como objetivo avaliar a eficiência do sistema de tratamento dos 

efluentes gerados no campus São Paulo do Potengi, do IFRN, especificamente com a 

finalidade de promover o reuso urbano não potável dos efluentes após processo de 

tratamento. 

Espera-se que o sistema estudado atenda às proposições impostas pelo fabricante 

da unidade, assim como, da literatura especializada na área de engenharia sanitária, 

adequando-se à utilização, após tratamento, ao reuso urbano. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) saneamento é a ciência de 

promover, proteger e recuperar a saúde por meio de medidas de alcance coletivo. Refere-

se ao controle de todos os fatores do meio ambiente humano que exercem ou podem 

exercer efeito nocivo sobre o bem-estar mental, físico e social do homem (CARVALHO; 

OLIVEIRA, 2010, p. 19). Dentre as ações consideradas básicas do saneamento, cita-se o 

tratamento de esgotos, que possui efeito positivo para a saúde pública. 

Jordão e Pessoa (2011, p. 59) destacam que os valores típicos de sólidos 

suspensos, DQO e coliformes termotolerantes em esgotos tipicamente domésticos são: 

DQO de 400 mg/L, coliformes termotolerantes (em esgoto bruto) varia entre 106 a 109 

NMP/100mL e, a concentração de sólidos suspensos totais em esgoto fraco situa-se entre 

120 e 230 mg/L. 
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A ETE é uma unidade operacional que pode possuir um ou mais dos seguintes 

processos de tratamento: físicos, químicos e/ou biológicos, tendo por finalidade remover   

poluentes do efluente (VON SPERLING, 2014, p. 262). A remoção dos poluentes ocorre 

de forma a se adequar ao lançamento a uma qualidade desejada ou ao padrão de qualidade 

vigente, e está associada aos conceitos de nível e eficiência do tratamento (HUSSAR, 

2001, p. 29).  

O investimento no tratamento dos efluentes pode significar um grande salto para 

o desenvolvimento em termos da dotação da infraestrutura para proteger o meio ambiente 

e melhoraria da qualidade de vida da população (PIMENTA et al., 2002, p. 2). Assim, a 

coleta, o tratamento e a disposição ambientalmente adequada de efluentes são 

fundamentais para a melhoria do quadro de saúde da população e pré-requisito para busca 

da sustentabilidade (PIMENTA et al., 2002, p. 2).  

Em sistemas anaeróbicos de tratamento de esgotos busca-se acelerar o processo 

da digestão. Em relação ao projeto de sistemas de tratamento têm-se duas condições 

básicas: (a) manter grande massa de bactérias ativas que atuem no processo da digestão 

anaeróbia e, (b) manter contato intenso entre o material orgânico presente no efluente e a 

massa bacteriana no sistema. Quanto às condições operacionais, os fatores que mais 

influenciam são a temperatura, o pH, a presença de elementos nutrientes e a ausência de 

materiais tóxicos no efluente (FORESTI et al., 1999, p. 40).  

Os tanques sépticos são reatores biológicos anaeróbios onde há reações químicas 

com a interferência de microorganismos, os quais participam no decréscimo da matéria 

orgânica. Nesse sistema há formação de biomassa anaeróbia (lodo anaeróbio) e formação 

do biogás, que é composto principalmente de metano e gás carbônico. Suas principais 

funções são reter os despejos domésticos e/ou industriais por um determinado período, 

permitir a sedimentação dos sólidos, decompor parte orgânica e reter material graxo 

(ÁVILA, 2005, p. 28).  

Pelo fato dos tanques sépticos serem tanques de sedimentação a remoção da DBO 

é limitada e requer remoção complementar. Comumente complementa-se o sistema de 

tratamento com a adoção de filtros anaeróbios, que são unidades fechadas normalmente 
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cilíndricas, com capacidade de retenção de sólidos e de recebimento de elevada carga de 

DBO. O sistema tanque séptico seguido de filtro anaeróbio apresenta as eficiências e 

concentração no efluente final, conforme Tabela 1 (Adaptado de CHERNICHARO, 

2016). 

Tabela 1: Eficiência de remoção e concentração no efluente final para o sistema de 
tratamento anaeróbio composto por tanque séptico seguido de filtro anaeróbio. 

PARÂMETROS EFICIÊNCIA (%) CONCENTRAÇÃO NO 

EFLUENTE 

DQO (Demanda Química de 
Oxigênio) 

85 < 90 mg/L 

Sólidos Suspensos  80 a 90 < 35 mg/L 

Coliformes Termotolerantes 90 ~105 

Fonte: Adaptado de CHERNICHARO, 2016. 

Tanques sépticos passam por duas etapas, preliminar e primária, sendo a fase 

primária a principal. Segundo Philippi Júnior (2005, p. 192) a fase preliminar é destinada 

a remoção dos sólidos grosseiros e areia, e nesta inclui-se também unidade para a medição 

da vazão. Já na fase primária é removida parte dos sólidos em suspensão sedimentáveis e 

parte da matéria orgânica. 

Reuso de esgoto doméstico é prática milenar e possui atrativos uma vez que sua 

utilização pode disponibilizar águas de melhor qualidade para os fins mais nobres, assim 

como, é recurso hídrico complementar a ser utilizado em algumas aplicações tais como, 

na agricultura, no meio urbano, industrial, piscícola e outros.  

Os usos urbanos não potáveis envolvem riscos menores e devem ser considerados 

como a primeira opção de reuso. Entretanto, cuidados especiais devem ser tomados 

quando ocorre contato direto do público com a água reutilizada. Os maiores potenciais 

desse processo são os que empregam esgotos tratados para descarga sanitária em 

banheiros, irrigação de áreas verdes e de centros esportivos (BRAGA, 2014, p.114). 

O Brasil ainda não dispõe de normatização técnica específica para os sistemas de 

reuso da água. Em geral, são adotados padrões referenciais internacionais, a exemplo das 
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recomendações da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, a USEPA 

(United States Environmental Protection Agency). Entretanto, é preciso pontuar que a 

apesar de adotada como referência a USEPA esta é considerada restritiva por muitos 

autores. Avaliando-se, por exemplo, o parâmetro coliforme termotolerante, a ausência 

desse (não detectável) só será obtido por meio de desinfecção. E ainda que dentro da 

categoria de uso urbano irrestrito, na irrigação de áreas verdes, a ausência de coliformes 

na água de reuso pode ser entendida como excessiva e desnecessária.  

A Tabela 2 sintetiza as principais características dos efluentes para a prática de 

reuso urbano adotadas pela USEPA, que é a principal referência adotada no Brasil. 

Tabela 2: Diretrizes da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos 

(USEPA) para os usos urbanos de efluente sanitário. 

* DBO: Demanda Bioquímica de Oxigênio; ** CRT: Cloro Residual Total; ***CTer: Coliformes 

Termotolerantes 

Fonte: Adaptado de Bastos; Bevilacqua (2006, p.52). 

 

Tipos de uso urbano Método de tratamento Característica do efluente 

Usos urbanos irrestritos 

Irrigação (campos de esportes, parques, 

jardins e cemitérios, etc) e usos paisagísticos 

em áreas com acesso irrestrito ao público, 

descarga de toaletes, combate a incêndios, 

lavagem de veículos, limpeza de ruas e outros 

usos com exposição similar.  

 

Secundário + filtração + 

desinfecção  

pH 6 a 9 

DBO* ≤ 10 mgL−1 

Turbidez ≤ 2 uT     

CRT** ≥ 1 mgL−1    

CTer: não detectáveis 

Usos urbanos restritos  

Irrigação (parques, canteiros de rodovias, etc) 

e usos ornamentais e paisagísticos em áreas 

com acesso controlado ou restrito ao público, 

abatimento de poeira em estradas vicinais, 

usos na construção (compactação do solo, 

abatimento de poeira, preparação de 

argamassa e concreto, etc.)  

 

 

Secundário + desinfecção 

pH 6 a 9 

DBO ≤ 30 mgL−1 

SST ≤ 30 mgL−1 

CRT ≥ 1 mgL−1 

CTer ≤ 200 por 100 mL −1  
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3 METODOLOGIA 

O estudo foi realizado no município de São Paulo do Potengi, localizado no 

Agreste Potiguar, tendo 240,44 km² de área, equivalente a 0,46 % da superfície estadual, 

distando em relação a capital 71 km (IDEMA, 2008). 

No Campus São Paulo do Potengi existem três sistemas de tratamento, a ETE 1 

que atende ao prédio principal, a ETE 2 que contempla o bloco dos laboratórios e do 

refeitório, e a ETE 3 que atende ao centro de lazer e esportes. Porém, só a ETE 1 estava 

em funcionamento durante o período de realização dessa pesquisa, as demais não estavam 

funcionando. A ETE 2 continha grande percentual de gordura e vazamento e a ETE 3 não 

possuía vazão. Vale ressaltar que desde a inauguração do campus, que ocorreu em 2014, 

as ETE’s nunca passaram por manutenção. As coletas aconteceram entre maio de 2018 e 

novembro de 2018, sendo monitoradas a cada 15 dias, totalizando oito coletas. As 

amostras foram coletadas no esgoto bruto (P1) e no esgoto tratado (P2), durante o maior 

pico de vazão, que acontecia durante o intervalo escolar de aulas, às 8h30min. 

Figura 1: Estações de Tratamento de Esgoto do campus São Paulo do Potengi. A) ETE 

1, B) ETE 2 e C) ETE 3. 

   

As ETE’s são pré-fabricadas e compostas por unidade de tratamento preliminar 

(grade, caixa de areia e medidor de vazão), sistema tanque séptico seguido de filtro 

submerso anaeróbio, e sumidouro para infiltração do efluente tratado no solo (Figura 2).  

B A C 
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Figura 2: Sistema tanque séptico seguido de filtro anaeróbio presente nas ETE’s estudadas. 

 

 

 

 

 

 

 

No presente trabalho analisou-se o esgoto bruto e tratado apenas da ETE 1, uma 

vez que essa era a única estação que apresentava condições operacionais e vazão durante 

o período do estudo, que variou entre maio e novembro de 2018. Ao total foram realizadas 

nove coletas, às 8h30min, horário de intervalo do turno matutino, que coincidia com o 

pico de vazão. 

 Foram avaliados os parâmetros pH, temperatura, sólidos suspensos totais, DQO, 

e coliformes termotolerantes, todos segundo APHA et al. (2017). A DBO, apesar de 

importante parâmetro para o reuso urbano, não foi avaliada em função de impossibilidade 

de execução nos laboratórios do campus São Paulo do Potengi. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 3 expõe a média e o desvio padrão dos resultados obtidos para o esgoto 

bruto e esgoto tratado.  

Tabela 3: Caracterização do esgoto bruto e tratado, por meio de suas médias e desvios 
padrão.  

PARÂMETRO 

ESGOTO BRUTO ESGOTO TRATADO 

Média 
Desvio 
Padrão 

Média 
Desvio 
Padrão  

pH 8,4 0,3 8 0,5 

Temperatura (ºC) 26,7 1,0 26,2 1,6 

Sólidos Suspensos 

Totais (mg/L) 
213,7 158,1 140,6 177,0 

DQO (mg/L) 413 238,8 103,2 57,1 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/100mL) 

8,00E+07 1,2 4,30E+07 8,8 

 

A Tabela 4 expõe a eficiência do tratamento para cada parâmetro avaliado, a 

eficiência recomendada pelo fabricante da ETE, assim como, aponta a referência adotada 

para reuso urbano. 

Tabela 4: Caracterização do esgoto bruto, do esgoto tratado, eficiência de remoção e 
referência para reuso urbano. 

PARÂMETRO 

PONTO DE 

COLETA EFICIÊNCIA 

(%) 

EFICÊNCIA 

INDICADA 

PELO 

FABRICANTE 

REFERÊNCIA 

REUSO URBANO 

(USEPA) 

Esgoto 

Bruto 

Esgoto 

Tratado 

Uso 

Restrito 

Uso 

Irrestrito 

pH 8,4 8 NA* NA* 6,0 a 9,0 6,0 a 9,0 

Temperatura (ºC) 26,7 26,2 NA* NA* NA* NA* 

Sólidos Suspensos 

Totais (mg/L) 
213,7 140,6 34 80 a 90 ≤ 30    NA* 

DQO (mg/L) 413 103,2 75 70 a 85  NA* NA* 

Coliformes 

Termotolerantes 

(NMP/100mL) 

8,00E+07 4,30E+07 47 90 ≤ 200  ND** 

*NA: Não se aplica 

**ND: Não detectável  
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O pH observado no esgoto bruto está afastado da neutralidade (média de 8,4) e, 

tais valores se justificam em função do uso de produtos para higienização utilizados nas 

instalações da instituição. 

Os parâmetros sólidos suspensos, DQO e coliformes termotolerantes estão 

concordantes com os valores típicos de esgotos domésticos. A concentração de sólidos 

no esgoto bruto (213,7 mgL) indica que o efluente não é concentrado e caracteriza-se 

como esgoto fraco (JORDÃO; PESSOA, 2011, p. 47).  

Sobre coliformes termotolerantes é preciso destacar que houve baixa remoção, 

entretanto, deve-se pontuar que a ETE não possui desinfecção do efluente final. 

Sobre a eficiência da ETE estudada observa-se que ela não atendeu às indicações 

do fabricante ou da literatura. Entretanto, a boa operação e eficiência de sistemas de 

tratamento é dependente do esgotamento e manutenção das unidades. Nas ETE’s 

estudadas não houve qualquer manutenção e esgotamento ao longo de todo seu período 

de funcionamento, que é de cerca de cinco anos de operação. A Tabela 5 sintetiza os 

principais problemas operacionais encontrados nas ETE’s do campus. 

Tabela 5: Principais problemas operacionais identificados nas ETE’s estudadas. 

ETE 
TEMPO DE 

OPERAÇÃO 

UNIDADES 

QUE A 
COMPOE 

PROBLEMAS 

OPERACIONAIS 
DETECTADOS 

APRESENTA 

BOA 
MANUTENÇÃO? 

1 5 anos Bloco A de aulas Não detectado Não 

2 5 anos 
Bloco B de 
laboratórios 

Acúmulo de gordura e 
vazamento 

Não 

3 5 anos 
Bloco de 

atividades físicas 

Não possui vazão, os 
vestiários eram pouco 

utilizados e a piscina estava 
interditada 

Não 

 

Analisando-se a possibilidade de reuso do esgoto em fins urbanos não potáveis, o 

efluente tratado não apresenta viabilidade uma vez que todos os parâmetros se 

apresentaram elevados e maiores que os recomendados para usos urbanos restritos ou 

irrestritos. Entretanto, é preciso destacar que a referência utilizada é internacional e 
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bastante exigente em termos de qualidade da água usada para reuso. Para tal, o efluente 

requer tratamento complementar para alcançar o padrão de referência. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da caracterização do esgoto bruto da ETE 1 observou-se que este 

apresenta características domésticas, e que seu tratamento poderá ser realizado por meio 

de processos biológicos, tal qual o proposto no campus São Paulo do Potengi, que é o 

sistema tanque séptico e filtro anaeróbico. 

Observou-se que a ausência de manutenção no sistema pode ter influenciado na 

eficiência do tratamento e, portanto, na qualidade final do efluente que não se mostrou 

adequado para reuso urbano não potável. 

Em função da importância para a sustentabilidade dos campi do IFRN, 

recomenda-se estudos futuros, com avaliação de mais parâmetros e nos efluentes de todas 

as ETE’s. Ademais, recomenda-se que manutenção periódica das unidades de tratamento 

de esgoto do campus São Paulo de Potengi, a fim de contribuir com a melhor operação 

do sistema.  
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DESENVOLVIMENTO DE DISPOSITIVO PARA REÚSO DE 

ÁGUAS CINZAS 

Jainara S. do Nascimento¹; Pedro de Vasconcelos L. Neto², Victor Gabriel M. da Silva³ e  

Carlindo Avelino B. Neto 4 

1,2,3 e 4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A crescente demanda por água potável, associada a redução da qualidade da água 

disponível, tem promovido uma busca constante por fontes alternativas que atendam as 

necessidades humanas. Observa-se que o reúso de água tem se tornado relevante. A partir 

de um pensamento diretamente ligado a sustentabilidade, a pesquisa objetiva o 

desenvolvimento de um dispositivo de reutilização de águas cinzas. O dispositivo 

proposto utilizará as águas oriundas de lavatórios que, após tratamento, será armazenada 

em um reservatório de pequena capacidade, e encaminhada por meio de uma bomba à 

caixa de descargas acopladas a bacias sanitárias. Espera-se que ao final do projeto, o 

dispositivo construído apresente um desempenho eficaz, baixa custo de construção e 

operação e fácil manutenção. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Reúso. Águas cinzas. Lavatórios. 

ABSTRACT 

The growing demand for drinking water, coupled with reduced quality of available water, 

has fostered a constant search for alternative sources that meet human needs. It is 

observed that water reuse has become relevant. From a thought directly linked to 

sustainability, the research aims to develop a gray water reuse device. The proposed 

device will use the waters from washbasins that, after treatment, will be stored in a small 

capacity reservoir, and sent by a pump to the drainage box coupled to toilets. At the end 

of the project, the built device is expected to deliver effective performance, low 

construction and operation costs and easy maintenance. 

 

KEYWORDS: Reuse. Graywater. Washbasins. 
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por água potável, associada a redução da qualidade da água 

disponível, tem promovido uma busca constante por fontes alternativas que atendam às 

necessidades humanas. A promoção do consumo sustentável dos recursos hídricos não 

tem garantido a conservação da água potável disponível. 

Quando se trata de fontes alternativas de capitação, atenta-se para possibilidade 

do reúso de águas residuárias. O reúso de águas residuárias tem sido objeto de estudo em 

diversas localidades, impulsionado pela constante produção de efluentes. Dentre os tipos 

de efluentes gerados, as águas cinzas são aquelas que apresentam uma menor 

complexidade no tratamento para o reúso.  

Neste aspecto, o presente projeto de pesquisa, aproveitando esta característica, 

anseia produzir uma nova alternativa para reutilização de águas cinzas. Desenvolvendo 

um dispositivo de uso doméstico que faça o tratamento dessas águas para serem 

reaproveitadas na bacia de descarga. É importante salientar a inexistência de um 

dispositivo como esse com um custo acessível.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para amenizar futuros problemas relacionados a disponibilidade de água potável, 

é necessária a prática da sustentabilidade, objetivando uma diminuição do uso de recursos 

e a sua degradação, destacando-se o reuso de água como uma forma de diminuir o 

consumo de água potável para fins menos nobres. 

Uma alternativa que apresenta excelente potencial é o reuso de águas cinzas. Essas 

são águas residuais provenientes de lavatórios, chuveiros, tanques e máquinas de lavar 

roupa e louça que pelas características que possuem poderiam ser utilizadas para fins 

menos nobres, segundo Fiori et al. (2006). Trazendo o benefício de reservar a água 

potável para usos mais nobres (PAES et al., 2010).  
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Para a reutilização das águas residuais é necessário conhecer suas características 

físico-químicas e biológicas. Para definir que tipo de tratamento deve ser empregado para 

reutiliza-la dentro dos parâmetros especificados.  

No Brasil, o uso de bacias sanitárias está entre as atividades que mais consomem 

água, cerca de 22% do consumo doméstico total segundo Hafner (2007) (apud 

HASTENREITER, 2013). Um estudo realizado em duas escolas (estadual e municipal) 

de Florianópolis, mostrou que o consumo da bacia sanitária chegou a 29,8% na escola 

estadual e a 19,6% na escola municipal. (FASOLA et al., 2011). 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa é teórica e experimental. A etapa teórica contempla uma profunda 

pesquisa exploratória sobre as principais bases de pesquisa, buscando em documentos 

acadêmicos de relevância. 

A etapa experimental contempla quatro fases. A primeira analisará as 

características físico-químicas apresentadas pela água proveniente dos lavatórios. Assim, 

será definido o tipo de tratamento necessário para poder ser reutilizada nas bacias 

sanitárias. Após o tratamento, realizaremos novas análises.  

A segunda consiste em conceber um dispositivo para realizar esse tratamento, o 

armazenamento temporário e promover o deslocamento das águas cinzas para as caixas 

de descargas das bacias sanitárias. O produto conceitual gerado nesta fase deverá ser de 

baixo custo. 

A terceira é produzir um protótipo concebido anteriormente. Funcionará da 

seguinte forma: a água captada na saída do lavatório receberá o tratamento proposto na 

primeira fase, será armazenada temporariamente e, depois, será transportada por 

bombeamento para a caixa de descarga. Objetiva-se que esse dispositivo seja de fácil 
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manutenção e compreensão. Serão utilizados, materiais de baixo custo, possibilitando o 

uso residencial, mas não apenas restrito a ele. 

Na quarta fase, o protótipo construído passará por ensaios para avaliar seu 

desempenho e funcionalidade. Os resultados obtidos poderão validar a usabilidade e 

eficácia do dispositivo construído. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se ao final desse projeto, desenvolver, construir e avaliar o funcionamento 

de um dispositivo para reúso de águas cinzas provenientes de lavatórios. Os resultados 

observados no curso do projeto serão compilados, analisado e discutidos para posterior 

publicação em eventos acadêmicos locais, regionais e nacionais. 

Pelo fato da pesquisa ainda se encontrar na etapa teórica, não é possível apontar 

benefícios para o público beneficiário, entretanto, é esperado que, caso o dispositivo 

funcione, traga uma economia no consumo de água nas instalações prediais. Da mesma 

forma, não é possível apontar eventuais dificuldades, porém acreditamos que as principais 

que podem ocorrer são a criação e a funcionalidade do dispositivo que se pretende 

desenvolver. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A temática trabalhada nessa pesquisa não surge por acaso. Ela surge com o 

objetivo de ajudar na redução do consumo de água potável em instalações prediais, como 

um reflexo dos problemas ambientais que se observa atualmente com a escassez de água 

em todo mundo. 

Com o decorrer da pesquisa observa-se os aspectos centrais relacionados a crise 

hídrica, no Brasil e no mundo, que tem preocupado diversos pesquisados. O trabalho se 

encontra na etapa teórica, pré-requisito fundamental para a etapa prática. 
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A importância da disciplina de estabilidade na formação do técnico em 

edificações 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O trabalho visa diagnosticar a qualidade do ensino da disciplina de Estabilidade no IFRN 

Campus Mossoró por meio da elaboração de um questionário destinado a alunos, egressos e 

professores da disciplina. Com isso, pretende-se identificar e quantificar as principais lacunas no 

processo de aprendizagem e na aceitação desse profissional no mercado de trabalho. Com base nos 

dados da pesquisa, objetiva-se a produção de um e-book pautada em uma linguagem específica e 

acessível para os estudantes do curso técnico de nível médio, já que a maioria dos materiais 

disponíveis sobre o tema são voltados para o nível superior, abordando o assunto da disciplina de 

forma incompleta e descontínua. 

PALAVRAS-CHAVE: Estabilidade. Ensino-aprendizagem. Material Didático. Projeto estrutural 

ABSTRACT 

The paper aims to diagnose the IFRN's Mossoró Campus teaching quality of  Stability discipline 

through the elaboration of a interview for students, graduates and discipline teachers. We intend to 

identify and quantify the main gaps in the learning process and the acceptance of this professional in 

the business market. Based on the research data, the objective is the production of an e-book based 

on a specific language and accessible to technical grade students, as most materials 

available on the subject are directed to the higher level, addressing the subject of the discipline of 

incomplete and discontinuous form. 

KEYWORDS: Stability. Teaching-learning. Courseware. Structural design 
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1 INTRODUÇÃO  

A disciplina de estabilidade está inserida no Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível 

Médio em Edificações do IFRN Campus Mossoró e pode ser caracterizada como uma disciplina 

ligada diretamente com a prática profissional do técnico em edificações, pois tem como objetivo o 

desenvolvimento de desenhos de projetos de estruturas de concreto armado. Contudo, para que o 

aluno de nível médio seja capaz de analisar estruturas, é necessário que ele conheça elementos básicos 

de física e matemática aplicados a análise estrutural. 

Entretanto, a maioria desses conteúdos só é abordada em livros de nível superior que utilizam 

uma linguagem mais rebuscada e muitas vezes envolvem conceitos de física e matemática que não 

são estudados no ensino médio. Isso gera uma série de dificuldades no processo de ensino-

aprendizagem da disciplina e consequentemente na aplicação dos conteúdos pelo técnico em 

edificações durante a prática profissional. 

Nesse sentido, projeto pedagógico do curso de edificações do IFRN, concede à aprendizagem 

outras dimensões, passando assumi-la como prática diagnóstica. Por isso, faz-se necessário que o 

aluno complete os hiatos de seu processo educativo com pesquisas em variados materiais didáticos. 

"A pesquisa como princípio educativo proporciona uma 

interação entre discentes e docentes que repercute no processo 

educativo e formativo do sujeito, uma vez que é uma atividade 

fundamental para a discussão e o diálogo em sala de aula. Deve 

articular a integração entre o ensino e a extensão, constituindo-se 

numa prática de fomento à iniciação científica” (BRASIL, 2011, p. 

66).  

Como uma alternativa capaz de preencher essa lacuna problematizada, este trabalho visa 

elaborar um questionário voltado para o Curso Técnico de Nível Médio em Edificações, a ser aplicado 

à alunos, professores e egressos e posteriormente produzir um material didático em formato de e-

book, harmônico à carga horária da disciplina de Estabilidade. 

2167 



 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A ideia principal é a de que para a formação do técnico é primordial ter um reforço quanto o 

subitem desenho de estruturas. De acordo com Almeida (2009), uma estrutura seria um conjunto 

capaz de receber solicitações externas, absorvê-las até os seus apoios. 

Atualmente, de acordo com a Resolução n° 58/2019 do Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais, é atribuição dos técnicos edificações elaborar cálculos e executar quaisquer tipos de 

estruturas para construções de até 80 m² de área construída, com até dois pavimentos. Portanto, é 

necessário que este profissional tenha conhecimento sobre o dimensionamento e a execução de 

estruturas.  

Nos projetos estruturais, dificuldades quanto aos itens de interpretação e representação gráfica 

são comuns, e decorrem, sobretudo, da escassez de materiais didáticos direcionados ao nível técnico, 

que necessita de uma abordagem mais prática, com linguagem mais simplificada.  

Como a maioria dos livros é direcionada para teoria e cálculos contidos em projetos 

estruturais, a principal lacuna é na prática do desenho e na interpretação deles. Por isso, este trabalho 

pretende constatar essas e outras dificuldades por meio dos resultados obtidos no questionário, 

visando, sobretudo, contribuir para que a formação do Técnico em Edificações se torne mais 

completa. 

3 METODOLOGIA  

Inicialmente o presente trabalho será fundamentado em uma pesquisa bibliográfica e 

documental de caráter qualitativo e quantitativo. Em seguida, será elaborado um questionário 

diagnóstico de múltipla escolha específico para a disciplina de estabilidade, aplicado com alunos, 

professores e egressos do IFRN Campus Mossoró. Após a análise dos dados e construção de gráficos 

(via Microsoft Excel), serão identificadas as principais lacunas entre o processo de ensino-

aprendizagem e a prática profissional, que serão a base para o desenvolvimento do um e-book 

específico para a disciplina de Estabilidade. Esse material didático será organizado com base na carga 

horária da disciplina e nos conteúdos constantes no programa, focando na aplicação de exercícios 

para prática e fixação do conteúdo em cada capítulo. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Visando a melhor solução para o problema apresentado já foram realizadas análises na grade 

curricular da disciplina de Estabilidade nos Campi do IFRN, bem como uma organização do conteúdo 

básico de física e matemática, visando a elaboração dos módulos do material. A partir das pesquisas 

bibliográficas, busca-se o melhor entendimento sobre o tema de estruturas na construção civil, no 

âmbito das atribuições do técnico em edificações, para que o e-book a ser produzido seja composto 

de exercícios que realmente otimizam o domínio do desenho, interpretação e leitura do projeto de 

estruturas. Entretanto, como já mencionado, os materiais disponíveis são de nível superior, o que 

dificulta o entendimento do assunto, além disso, os assuntos exigidos na disciplina não são 

encontrados em um só livro, sendo necessária a pesquisa em uma grande diversidade de bibliografias. 

Todo esse estudo prévio contribui para a produção do questionário de diagnóstico da 

satisfação de alunos, professores e egressos com a disciplina. Por meio dele, busca-se, principalmente, 

obter dados que possibilitem a adequação do material à atuação do técnico no mercado de trabalho. 

A partir disso, o e-book a ser produzido contará com a distribuição dos assuntos pesquisados em 

capítulos, bem como a seleção e desenvolvimento de exercícios específicos para fixação do conteúdo 

e, principalmente, focados na real necessidade do mercado de trabalho. Ao final da pesquisa em tela, 

espera-se que a formação do técnico se torne mais eficaz no tocante as suas necessidades de 

interpretação e produção de projetos estruturais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em virtude dos argumentos aqui apresentados, conclui-se que há diversas situações 

desfavoráveis ao ensino-aprendizagem de docentes e discentes. Portanto, a produção deste e-book se 

apresenta como uma proposição ímpar, tendo em vista a escassez de trabalhos específicos para a 

formação de técnicos em edificações. Ademais, pretende-se que o material se torne um guia de 

conteúdos, apresentando uma linguagem clara e objetiva, com direcionamento prático, com potencial 

para ser disseminado pela comunidade técnica da engenharia civil. 
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BLOCOS A BASE DE CELULOSE COMO ELEMENTO DE VEDAÇÃO 

NA CONSTRUÇÃO CIVIL – AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO 

TÉRMICO 

Vanessa Suelen Martins de Arújo1; Marcio Luís Varela Nogueira de Morais2 

1,2 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Em virtude ao clima quente na região nordeste, o conforto térmico em ambientes 

edificados é um aspecto cada vez mais discutido e mais presente nos projetos de 

construção, buscando uma qualidade de vida para as pessoas. O objetivo da pesquisa é 

apresentar estratégias construtivas sustentáveis, onde visa utilizar as embalagens de saco 

de cimento (papel Kraft), que são descartadas de forma inapropriada diariamente em 

canteiros de obras, para a fabricação de blocos para vedação a base de celulose. Para isso, 

foi realizado diferentes ensaios, entre eles o térmico, atendendo a regulamentação da 

norma de desempenho de edificações habitacionais NBR 15575/2013, onde estabelece 

condições de qualidade para prédio em questões de acústica, temperatura e iluminação. 

 

 PARALVRAS-CHAVE: papel Kraft; edificações habitacionais; blocos de celulose; 

ensaio térmico. 

                                                                   ABSTRACT 

In virtue of hot weather in northeast region, the thermal comfort in built 

environment is an aspect increasingly discussed and more present in construction 

projects, seeking a quality of life for the people. The research objective is to present 

sustainable constructive strategies, where it aims to use the cement bag packaging (Kraft 

paper), that are discarded of inappropriately daily in building site, to manufacture of 

sealing block base of cellulose. For this, it was realized different tests, between them the 
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thermal, meeting the regulation of performance norm of housing buildings NBR 

15575/2012, where to establish quality conditions to building in a matter of acoustics, 

temperature and lighting.  

KEYWORDS: Kraft paper; housing buildings; cellulose block; thermal test 

  

INTRODUÇÃO 

Os problemas atmosféricos causados pelo aquecimento global são cada vez mais 

evidentes no Brasil. De acordo com os relatórios do IPCC (Painel Intergovernamental 

sobre Mudanças Climáticas) a temperatura média atmosférica, no século XX, teve um 

crescimento de 0,7°C, o que tornou esse período o mais quente dos últimos tempos. As 

estimativas, segundo o IPCC, para o século XXI, não são animadoras nesse sentido, uma 

vez que se espera um aumento médio de 1°C na temperatura atmosférica global, podendo 

esse valor chegar a 4°C, em uma circunstância de maior poluição no meio ambiente. 

A região nordeste, devido a sua localização geográfica, é caracterizada por 

apresentar elevados índices de temperatura durante a maior parte do ano, passando de 

30°C no verão. Logo, manter os ambientes de convívio social com um clima agradável e 

confortável tornou-se um dos maiores desafios enfrentados pela indústria da construção 

civil. Um dos fatores que contribui para o aumento da sensação de calor da região é o 

acelerado desenvolvimento urbanístico para atender às necessidades sociais locais, uma 

vez que as edificações são utilizadas diretamente pela a população para moradia, trabalho 

e lazer, sendo assim, é de suma importância viabilizar a qualidade térmica no interior 

destes ambientes, visando o conforto térmico e consequentemente o bem-estar da 

população. 

Projetar ambientes fechados termicamente confortáveis deverá ser uma 

preocupação a ser estudada desde o planejamento do projeto arquitetônico, uma vez que, 

um projeto arquitetônico termicamente eficaz contribui de maneira direta para a economia 

de energia elétrica reduzindo custos diretos e minimizando impactos ambientes 

provenientes de sua produção.  
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Diante do cenário exposto, o Laboratório de Sistemas Estruturais e Métodos - 

LASEM da Diretoria Acadêmica de Construção Civil, situado no Instituto Federal da 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal-Central, 

desenvolveu um bloco de vedação sustentável a base de celulose, reutilizando as 

embalagens de saco de cimento (papel Kraft), onde uma de suas propriedades principais 

é a baixa condutibilidade térmica; esta característica além de promover o conforto térmico 

tem como consequência direta a redução dos custos devido a redução do consumo de 

energia. 

1 REFERENCIAL TEÓRICO 

A importância de se projetar edificações levando em consideração o conforto 

térmico está diretamente ligado ao bem-estar humano, seja em ambientes residenciais ou 

no desempenho de suas atividades laborais.  

As fibras de celulose do papel Kraft adicionadas a uma matriz cimentícia formam 

um compósito de baixa condutibilidade térmica, desta forma, os blocos de vedação 

confeccionados com esse material se apresentam como uma opção viável na busca de 

novos sistemas de isolamento térmico, outro ponto a ser considerado é a sua viabilidade 

econômica e sua contribuição para a minimização dos impactos ambientais negativos 

causados pelos descarte inapropriados dos resíduos da construção civil, já que o mesmo 

é utiliza como matéria prima básica sacos de cimento vazios que seriam descartados.  

Em consonância com a preocupação mundial, este trabalho apresenta o estudo da 

viabilidade térmica do uso dos blocos de vedação a base de celulose (papel Kraft) como 

um produto sustentável e eficaz na promoção de ambientes termicamente confortáveis, 

contribuindo, mais uma vez, de forma direta para redução dos custos na construção de 

edificações residenciais e industriais bem como no bem-estar de seus usuários, como 

poderá ser confirmado no decorrer deste trabalho. 
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2 METODOLOGIA 

O ensaio de condutibilidade térmica foi realizado no laboratório de instalações 

elétricas da Diretoria Acadêmica da Construção Civil (DIACON) - IFRN/CNAT. O 

ambiente apresentava uma temperatura média de 24°C, durante o ensaio, devido a 

climatização artificial. Para executar o ensaio de condutibilidade térmica dos blocos de 

celuloses, foi construída uma maquete com proporções 70x47x50cm, sobre um andor 

com o lastro base de madeira para simular um piso de madeira. Os blocos de vedação 

foram assentados aplicando uma argamassa tradicional de assentamento traço 1:6 

(cimento Portland e areia média) e para o fechamento superior da maquete foram 

utilizadas placas de fibrocimento. Essas placas foram posicionadas em cima da maquete, 

onde foi dividida em três partes, as duas placas nas pontas foram assentadas com 

argamassa colante, similar à que utilizou nos blocos, e a do meio com silicone para servir 

como comporta, assim tendo um acesso no interior da maquete (Figura 1). 

 

 

Figura 1- maquete para realizar o ensaio térmico 

 

No interior Dentro da maquete foi elaborado uma estrutura de sistema elétrico 

com dois soquetes para duas lâmpadas de 500 watts, um plug macho para tomada e um 

interruptor. Para a mensuração das variações de temperatura dentro e fora da maquete 

foram instalados dois termopares, ambos na mesma parede, sendo um na parte interior da 

maquete e outro na face exterior, mantendo a altura em ambos os lados. Após a instalação 

do sistema como um todo, deu-se início ao ensaio de comportamento térmico.  
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As lâmpadas foram ligadas e as temperaturas interna e externa foram verificadas 

a cada 30 minutos nas 3 primeiras medições, após essas medições passou-se a verificação 

das variações de temperatura para a cada 15 minutos, devido a velocidade de aquecimento 

no interior da maquete. Segundo a NBR 15220/2003, em vigor, este ensaio deve ter uma 

duração de 24 horas, porém devido à alta temperatura o termopar no interior da maquete 

pegou fogo e o ensaio foi finalizado, tendo como duração 4,5 horas.   

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

De posse das medições das temperaturas internas e externas obtidas durante as 4,5 

horas de ensaio, elaborou-se a Tabela 1 e o gráfico de variação de temperatura na Figura 

2, ambos apresentados a seguir. 

 

Tabela 1- Medições de temperatura do ensaio térmico 
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Figura 2- Gráfico sobre medições de temperatura do ensaio de conforto térmico. 

  

Como pode ser observado na Figura 2, a elevação da temperatura na face interior 

da parede da maquete na primeira hora de ensaio atinge praticamente o dobro da 

temperatura inicial, no mesmo período de observação verifica-se que a variação da 

temperatura na parte externa é de aproximadamente 12ºC, uma diferença de 102ºC entre 

as duas faces da parede. Na última avaliação de temperatura durante o ensaio, a maquete 

apresentava uma temperatura interna igual a 281,8°C e uma temperatura externa de 

44,9°C. A diferença entre a face interna e a face externa é de 236,9ºC, essa diferença de 

temperatura ocorre devido a presença de poros nas fibras de celulose e da matriz 

cimentícia que a envolve, as duas fases quando trabalham juntas apresentam uma 

estrutura de alta resistência térmica que dificulta a dissipação de calor, estabelecendo uma 

barreira de calor entre dois meios que naturalmente tenderiam rapidamente a igualarem 

suas temperaturas. 

Um outro ponto a ser levantado é a sua resistência ao fogo, ao final do ensaio o 

termopar interno pegou fogo e este estava em contato direto com a parede, a chama ficou 

em contato com a mesma por 20 minutos e não houve propagação da chama, ou seja, 

além de um excelente isolante térmico, este material apresenta também um 

comportamento auto extinguível.   
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4  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os resultados obtidos no ensaio de condutibilidade térmica, 

verificou que o bloco a base de celulose apresentou se como uma barreira de calor 

impedido a dissipação de calor da face interna da maquete para a face externa, o que 

indica ser um isolante térmico em potencial, podendo ser utilizado para o controle da 

transmitância térmica entre ambientes bem como paredes que possuam maior incidência 

solar. Frente ao exposto, conclui-se que o bloco a base de celulose pode ser um material 

viável para projetos industriais e residenciais, possibilitando um conforto térmico interno 

e, consequentemente, contribui para a redução o consumo excessivo de energia elétrica.  
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OTIMIZAÇÃO DE DOSAGENS DE COMPÓSITO PARA BLOCOS 

DE VEDAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO CIVIL 
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1 IFRN – Campus Natal Central; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil 

RESUMO 

A indústria da construção civil e seu sistema produtivo demanda elevado consumo de 

matéria-prima. Participando diretamente na cadeia produtiva da construção, segmentos 

industriais, como o da cerâmica vermelha e da lavra e beneficiamento de rochas, apresentam 

uma geração significativa de resíduos durante o seu processo de produção. Consubstanciada na 

problemática ambiental resultante desse sistema, o presente artigo visa apresentar um método 

para a dosagem e analisar a viabilidade técnica da adição de compósitos para blocos em 

argamassa de cimento e areia, sendo eles: a brita de resíduos de cerâmica vermelha e o pó 

gerado pelo beneficiamento de mármores e granitos, disponíveis na região metropolitana de 

Natal/RN, comparando-se as suas propriedades mecânicas com o padronizado na norma técnica 

NBR 6136/2007 da ABNT. Foram realizados ensaios de caracterização usuais dos materiais, 

como também ensaios mineralógicos, como EDX e MEV no compósito e por fim, verificou-se 

o comportamento mecânico através de ensaios de absorção e resistência à compressão. Trata-

se de um estudo qualitativo, de natureza aplicada, de caráter exploratório, valendo-se de 

procedimento experimental. Em análise, dois dos compósitos testados apresentaram resistência 

mecânica superior ao exigido pela norma. Os resultados obtidos indicam, assim, viabilidade 

técnica e potencial de aproveitamento dos resíduos da cerâmica e do beneficiamento de rochas, 

na produção de blocos de vedação, com ganhos ambientais, pela reciclagem de produtos, 

integrando a sua utilização como alternativa ecologicamente correta. 

PALAVRAS-CHAVE: Bloco de Vedação, Resíduos, Brita Cerâmica, Pó de Rochas 
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ABSTRACT 

The construction industry demands high consumption of raw materials. Working directly in the 

productive chain of construction, industrial segments, such as red ceramics and the mining and 

processing of rocks, present a significant generation of waste during its production process. 

This paper aims to present a standard method for the dosage and to analyze the technical 

feasibility of composites for blocks in cement and sand mortar, with the addition of rubble of 

red ceramic residues and the powder generated by the ornamental rocks available in the 

metropolitan area of Natal/RN, comparing its mechanical properties with the standardized in 

technical norm NBR 6136/2007 of ABNT. The usual characterization tests were carried out, as 

well as mineralogical tests, such as EDX and MEV in the composite and, finally, the mechanical 

behavior was verified through absorption tests and compressive strength in the test bodies. It is 

a qualitative study, of an applied nature, of an exploratory nature, using an experimental 

procedure. In the analysis, two of the composites tested presented mechanical resistance 

superior to that required in the Standard. The results indicate, therefore, the viability and 

potential of the use of ceramic and rock waste, in the production of sealing blocks, with 

environmental and economic gains, through the recycling of products, integrating their use as 

an environmentally correct alternative. 

 

KEYWORDS: Block of Fence, Waste, Brita Ceramic, Powder of Rocks. 
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1 INTRODUÇÃO 

Apesar da instabilidade da economia brasileira atualmente, o constante aumento 

populacional tem provocado uma grande demanda por obras no Brasil, principalmente no 

mercado de edificações. À vista disso, com o desenvolvimento urbano, estimula-se a 

indústria da construção civil, que se torna um consumidor de alto potencial de matéria-

prima em larga escala, gerando impactos ambientais e resíduos em grandes volumes. 

A cerâmica vermelha faz parte de um setor de grande importância na economia 

brasileira tendo no bloco de vedação um de seus mais importantes produtos. Com base 

em dados disponibilizados pelo Ministério de Minas e Energia, estima-se cerca em 1% 

de participação deste setor no PIB nacional, apresentando-se como importante 

participação no mercado internacional, no que se refere à exportação de pisos. À nível da 

Grande Natal, o mercado cerâmico apresenta-se em maior concentração nos municípios 

de São Gonçalo do Amarante e São José de Mipibu. Sobretudo, na forma de telhas 

cerâmicas e de blocos de vedação. Dentre os vários tipos de blocos, sejam cerâmicos, de 

concreto, argamassados, de gesso, dentre outros; possuem em seu processo de fabricação 

a utilização de matéria-prima mineral, apresentando-se assim, como geradores de 

passivos ambientais durante o processamento. 

Sobre o beneficiamento de rochas, o Rio Grande do Norte é conhecido por sua 

diversidade na produção mineral, onde, nesse setor, segundo a Associação Brasileira da 

Indústria de Rochas Ornamentais, teve como produção de cerca de 170.000 toneladas no 

ano de 2017. Aponta-se que em Natal e região metropolitana há o crescimento 

quantitativo de interesse de beneficiamento desse ramo de atividade, constando nele cerca 

de 49 empresas. As rochas ornamentais, como o mármore e o granito, têm a construção 

civil como o principal consumidor. Tal fato decorre do tipo de exploração e de uma 

combinação de suas qualidades estruturais e estéticas, com ilimitadas aplicações 

(revestimentos internos e externos de paredes, pisos e pilares, colunas, soleiras, etc), 

movimentando volumes importantes no mercado internacional. Contudo, e concomitante, 

há a necessidade de destinação adequada rejeitos oriundos da sua produção.  
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Independentemente da aplicação, quanto ao ciclo produtivo, os resíduos da 

indústria ceramista e do beneficiamento de rochas podem servir de composição para 

blocos de vedação e assim possuir uma destinação correta e com propósitos de viabilidade 

técnica e econômica para a indústria da construção civil do estado. 

Nesse sentido, observando-se a necessidade de cada vez mais estudar e 

desenvolver soluções que permitam a mitigação dos impactos causados pelo setor 

ceramista e de mineração, em conjunto com o da construção civil. Somando-se à 

importância econômica dos meios, o presente estudo analisa, por vias alternativas, a 

viabilidade técnica do uso de resíduos de cerâmica vermelha e do pó gerado pelo 

beneficiamento de rochas ornamentais oriundos da região da Grande Natal, em 

compósitos para fabricação de blocos em argamassa de cimento e areia, com a finalidade 

de utilização como vedação não estrutural.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo (SILVA, 1998) e (APUD PRADO, 2011) a necessidade de cumprir às 

exigências de manejo e disposição de resíduos sólidos gerados nas atividades industriais, 

vem sendo imposta, nas duas últimas décadas, seja pelas leis ambientais ou movimentos 

ecológicos em todo o mundo, tornando-se um grande desafio para os sistemas produtivos. 

(ALMEIDA; PONTES, 2001) realizaram estudos sobre rejeitos de pedreiras e 

finos de serrarias de rochas visando à sua utilização em agregados para a construção civil, 

bem como em argamassas, pré-moldados e indústria de cerâmica vermelha (tanto em 

tijolos como telhas). 

(TORRES et al., 2009) afirma que os processos de serragem, polimento e corte 

do granito produzem cerca de 0,1 m³/ton de lama por tonelada de rocha processada, sendo 

que 0,08 m³/ton ou 80% são gerados na serragem do bloco e 0,02 m³/ton ou 20% são 

gerados pelo polimento e corte de acabamento final das chapas. Indicando assim, do ponto 

de vista volumétrico, um potencial gerador de resíduos. 
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(POSSA; ANTUNES, 2016) avaliaram uma pesquisa feita pela Universidade do 

Extremo Sul Catarinense (UNESC), sobre resíduos de construção civil, onde se mostra 

que quebras de tijolos são muito significativas tanto na fase de assentamentos como na 

fase de instalação hidrossanitária de uma construção. Onde a quebra se dá no manuseio, 

no transporte, na alocação em locais inapropriados e no corte do mesmo, feito na maioria 

das vezes sem nenhum procedimento adequado. Esse resíduo quando não é reaproveitado 

na própria obra é descartado pelas construtoras. 

De acordo com (OLIVEIRA, 2015), conclui-se que a possibilidade da utilização 

de resíduo é reforçada principalmente pelos benefícios trazidos ao meio ambiente, uma 

vez que este tipo de resíduo não seria mais lançado em aterros, lixões e terrenos baldios, 

evitando qualquer tipo de contaminação no solo, constituindo-se como umas das opções 

de aproveitamento, sendo uma forma de ação na busca do desenvolvimento sustentável 

para os setores de construção civil. A referência básica para este estudo é a resistência 

característica à compressão de um bloco de vedação indicada na NBR 6136/2014, que 

classifica os blocos conforme a Tabela 1. 

 

 

 

 

                        Tabela 1 – Requisitos para resistência característica à compressão. 

Os blocos de concreto, especificados de acordo com essa Norma, devem atender, 

quanto a seu uso, às classes descritas a seguir: Classe A – Com função estrutural, para 

uso em elementos de alvenaria acima ou abaixo do nível do solo; Classe B – Com função 

estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo; Classe C – Com 

função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo; Classe D – 

Sem função estrutural, para uso em elementos de alvenaria acima do nível do solo. Os 

estudos apresentados neste artigo visam a produção de bloco da Classe D. 

Resistência Característica

fck                                                                       

MPa

A >= 6,0

B >= 4,0

C >= 3,0

D >= 2,0

Classe
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO 

3.1 MATERIAIS UTILIZADOS 

Tendo em vista a análise da viabilidade técnica dos compósitos como material 

substituinte e complementar na fabricação de composições de blocos de vedação, 

utilizaram-se os materiais conforme descrições a seguir: 

3.1.1 Resíduo da Cerâmica Vermelha 

O resíduo utilizado neste estudo (Figura 1), proveniente de olaria localizada na 

Grande Natal, é composto por fragmentos de blocos cerâmicos queimados, decorrentes 

de quebras ocorridas desde a fabricação até sua disposição final. Para enquadrar-se ao 

estudo, realizou-se um processo de britagem no moinho de bolas “Los Angeles” e 

moagem para diminuir seus grãos, utilizando um moinho martelo, a fim de se obter 

agregados com granulometria retida na peneira #1,2mm, enquadrando-o assim na 

classificação comercial de areia grossa. 

 

 

             

 

 

 

3.1.2 Resíduo do beneficiamento de Rochas Ornamentais 

O resíduo oriundo do processo de beneficiamento de rochas ornamentais (Figura 

2), foi coletado em uma marmoraria localizada no município de Natal – RN, sendo 

resultante dos processos de corte e polimento, apresentando-se na forma de lama. 

 

 

Figura 1 - Fragmentos de blocos cerâmicos. 
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                 Figura 2 - Pó do resíduo de rochas ornamentais. 

 

Como forma de adaptar-se ao estudo, a lama oriunda da marmoraria passou por 

um processo de secagem em estufa durante 24 horas e posteriormente foi reduzido a pó 

de forma manual. 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Areia 

Empregou-se areia como agregado miúdo, frações pertinentes a areia média (0,2 

< diâmetro ≤ 0,6mm) e fina (0,06 < diâmetro ≤ 0,2mm), conforme a NBR 6502/95. Para 

efeitos de estudo, secou-se esses materiais, previamente, em estufa durante 24 horas. 

 

3.1.4 Cimento 

O aglomerante utilizado foi o cimento do tipo CP V ARI. 

 

3.2 MÉTODO DE TRABALHO 

Na seleção do resíduo de olaria, foram realizados procedimentos convencionais, 

onde preparou-se a amostra de resíduo de cerâmica vermelha embasando-se na norma 

NBR NM 26 (ABNT, 2001) e seguiu-se com a execução do ensaio de caracterização, 

baseado no método da NBR NM 248 (ABNT, 2003) para análise granulométrica, 

optando-se por um agregado na faixa (2,0 < diâmetro ≤ 1,2).  
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Visando caracterizar mineralogicamente o resíduo do beneficiamento de rochas 

utilizado no compósito, realizou-se o ensaio de fluorescência de Raio-X (FRX), 

utilizando-se o instrumento EDX -720/800HS, em concomitante, em 3 (três) frações do 

resíduo. 

A fim de analisar o comportamento dos compósitos na composição de blocos de 

vedação, realizou-se o ensaio de moldagem e cura de corpos de prova, com base nos 

procedimentos estabelecidos pela norma NBR 5738 (ABNT, 2015) e o ensaio de 

compressão de corpos de prova cilíndricos regido pela norma NBR 5739 (ABNT, 1994), 

ficando estabelecido realizar 04 (quatro) concepções de dosagens adotadas, onde as 

proporções de materiais seguiu-se conforme (Tabela 2). 

 

 

 Tabela 2 – Descrição dos traços utilizados. 

 

Para cada traço, confeccionou-se 3 (três) corpos de prova, a fim de se obter dados 

estabelecidos pela norma, com os quais realizou-se o ensaio de resistência à compressão 

com 07, 14 e 28 dias de cura. 

 

 

Descrição Composição

Compósito de 

Referência

250g de cimento, 500g de areia, 500 de 

resíduo cerâmico e 250g de água

Compósito 01

250g de cimento, 500g de areia, 500 de 

resíduo cerâmico, 250g de água e 50g de pó 

de resíduo de rocha

Compósito 02

250g de cimento, 500g de areia, 500 de 

resíduo cerâmico, 250g de água e 75g de pó 

de resíduo de rocha

Compósito 03

250g de cimento, 500g de areia, 500 de 

resíduo cerâmico, 250g de água e 100g de pó 

de resíduo de rocha
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Por fim, para caracterização mineralógica da composição dos corpos-de-prova do 

Compósito 1, após rompido, por meio de espectrometria, utilizou-se como 

parametrização as recomendações dos fabricantes dos equipamentos usuais. Para a 

difração de Raio-X (DRX) foi utilizado o difratômetro BRUKER e os espectros foram 

obtidos pelo (MEV) Microscopia Eletrônica de Varredura. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA DO PÓ DE ROCHA 

Como forma de caracterizar-se mineralogicamente, as amostras de frações do pó 

do beneficiamento de rocha apresentaram, através da fluorescência de Raio-X (Tabela 3), 

uma variabilidade na composição dos óxidos constituintes. Ambas possuem como 

principais representantes de óxidos, o CaO e SiO. 

Tabela 3 – Caracterização química por FRX do pó de do beneficiamento de rochas. 

 

 

Tendo-se o granito e mármore como constituintes da composição do pó do 

beneficiamento de rochas, destacam-se teores elevados de óxido de cálcio, como esperado 

pela composição do mármore e teores de SiO2, em menor porcentagem, derivado 

comumente em rochas ígneas (granito).  

 

4.2 RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 

Os valores obtidos dos ensaios de resistência à compressão seguem na (Tabela 4), 

e em seguida os resultados representados graficamente na (Figura 3). 

Óxidos (%) Óxidos (%) Óxidos (%)

CaO 62,55 K2O 2,02 CuO 0,14

SiO2 20,68 TiO2 0,98 MnO 0,11

Al2O3 6,98 BaO 0,17 ZnO 0,05

Fe2O3 6,12 SrO 0,17 Rb2O 0,03
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Tabela 4 – Dados obtidos do ensaio de resistência à compressão. 

 

 

 

 

 

.  

                           Figura 3 – Gráfico de resistência à compressão  

 

Tomando-se como base o compósito referência, observou-se níveis de resistência 

inferiores, porém satisfatórios, quando comparados aos parâmetros normatizados para 

blocos de vedação tradicionais. Observa-se, ainda, o ganho satisfatório de resistência aos 

28 dias no compósito 1, em relação aos demais compósitos com adições de resíduo de 

rocha. 

 

 

 

Dias Referência Compósito 1 Compósito 2 Compósito 3

7 12,05 5,44 4,45 5,44

14 13,09 7,39 5,04 5,24

28 13,34 8,34 6,04 6,04
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4.3 ANÁLISE MINERALÓGICA DO CORPO DE PROVA ROMPIDO 

Analisando mineralogicamente uma amostra do corpo-de-prova do Compósito 1, 

obtiveram-se os seguintes resultados (Figura 4 e 5). 

 

 

 

  

 

 

 

  Figura 4 - Microscopia eletrônica de varredura da amostra do Compósito 1. 

 

No resultado obtido através da Microscopia Eletrônica de Varredura (Figura 4), 

observa-se a presença de grãos em formatos bem distribuídos densamente, com 

superfícies relativamente porosas. 

 

Figura 5 – Espectro de difração de raios-X da amostra do Compósito 1. 
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Nos valores obtidos através do DRX (Figura 5), a presença mais elevada de cálcio 

e sílica reafirma a composição esperada do corpo-de-prova (falar algo mais). 

Segundo (MOTTA et al., 2008) e (APUD PRADO, 2011) A sílica ou óxido de 

silício (SiO2) está relacionada com os argilominerais, micas, feldspatos e quartzo. Este 

oferece resistência na fabricação de cerâmica vermelha, agindo como redutor de 

plasticidade e importante no controle da retração de queima, geralmente adicionado na 

forma de areia. 

O componente minoritário principal é o óxido de ferro, presente em um teor 

particularmente elevado (6,2 %), que irá conferir aos corpos queimados uma coloração 

escura. 

 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Verificou-se a partir dos resultados obtidos nos ensaios que os três compósitos 

apresentaram parâmetros que apontam para o sucesso na prototipagem de blocos de 

vedação, com vistas a realização de ensaios mais específicos, nos quais se verifiquem sua 

viabilidade técnica e econômica para produção em escala comercial, com significativos 

ganhos ambientais. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A alvenaria estrutural é composta por um modelo de construção racional e sustentável, 

portanto, vem alcançando uma demasiada visibilidade e utilização nas edificações. Assim, 

esse estudo tem por objetivo a substituição do agregado graúdo utilizado nos grautes de 

preenchimento dos blocos de alvenaria estrutural por pérolas de EPS (poliestireno expandido), 

promovendo a contribuição de um desenvolvimento sustentável e para o desenvolvimento da 

pesquisa científica no ramo da construção civil, visto que os resíduos se transformarão em 

material construtivo. O processo metodológico tem por base o estudo bibliográfico das 

pesquisas de Azevedo, Ozório, Rodrigues, Rossignolo e Siqueira, as quais são grandes 

referências do assunto em questão. Seguido pelo refinamento do EPS para pérola, ensaios de 

caracterização dos materiais, a elaboração dos traços de referência, além da produção do 

concreto com o EPS. Espera-se que com o desenvolvimento posterior desse estudo, o graute 

com substituição parcial por EPS apresente resultados físicos e mecânicos suficientes para a 

sua utilização na alvenaria estrutural. 

PALAVRAS-CHAVE: Alvenaria Estrutural. Concreto Leve. EPS. 
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ABSTRACT 

Structural masonry is composed of a rational and sustainable construction model, therefore, it 

has reached too much visibility and use in buildings. The aim of this study is to replace the 

large aggregate used in the filling of the structural masonry blocks by EPS beads (expanded 

polystyrene), promoting the contribution of sustainable development and the development of 

scientific research in the field of civil construction, since the residues will be transformed into 

constructive material. The methodological process is based on the bibliographic study of the 

researches of Azevedo, Ozório, Rodrigues, Rossignolo and Siqueira, which are great 

references of the subject in question. Followed by the refinement of the EPS for pearl, 

characterization testsof the materials, the elaboration of the reference traces, besides the 

production of the concrete with the EPS. It is expected that with the later development of this 

study, the graft with partial replacement by EPS presents sufficient physical and mechanical 

results for its use in structural masonry. 

KEYWORDS: Structural masonry. Lightweight concrete. EPS. 

1 INTRODUÇÃO 

O setor da construção civil é um dos mais poluentes do mundo, portanto, métodos 

construtivos alternativos são necessários para a resolução, ou no mínimo a diminuição desse 

impasse. Nesse contexto, evidencia-se a alvenaria estrutural, uma das estruturas mais antigas 

do mundo, que ao longo dos anos veio se consolidando na construção civil de modo racional, 

econômico, sustentável e inovador. 

Um importante material desse método construtivo é o graute, o qual é responsável por 

solidificar as estruturas e promover um maior desempenho na resistência à compressão. O 

presente estudo tem o objetivo propiciar o estudo da utilização de pérolas de EPS 

(Poliestireno Expandido) no graute, por meio do estudo de dosagens eficazes, execução dos 

traços e avaliação das resistências físicas e mecânicas, com o intuito de proporcionar um 
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concreto leve e sustentável, visto que as pérolas são derivadas através do refinamento de 

resíduos. 

Desta forma, observa-se a importância deste estudo para a ciência, posto que, quando 

concluído será um ponto de partida nas pesquisas de construção civil voltadas ao concreto 

leve e a alvenaria estrutural. Destarte, uma dificuldade encontrada para o desenvolvimento 

dessa averiguação foi o processo de refinamento do EPS no seu processo de transformação 

em pérola. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

O concreto é o material mais utilizado na construção civil, contudo, sua utilização tem 

relação direta com problemas ambientais, pela falta de racionalização e sustentabilidade. Uma 

via de resolução para os impactos ambientais é o desenvolvimento de pesquisas acerca da 

produção de materiais construtivos que utilizem resíduos que são descartáveis de modo 

incorreto, como o EPS (Poliestireno Expandido) conhecido popularmente como isopor. 

(SIQUEIRA et al., 2004). 

Concreto leve é um material construtivo que tem respaldo por suas características, 

dentre suas formas de ser obtido, o tipo que pode atingir resistências aceitáveis para fins 

estruturais é o concreto com agregados leves. Dentre os diversos tipos, evidencia-se o referido 

material com a adição de pérolas de EPS. (ROSSIGNOLO, 2009) & (SCHEIFER, D.M. 

2008). 

O concreto leve estudado nesta pesquisa é composto por cimento, areia, água, com 

adição de pérolas de EPS, que possuem suas devidas porções, estudadas e pré-estabelecidas, 

com a finalidade de extrair o melhor desempenho físico-mecânico possíveis no material final, 

explorando o auge das suas características. (OZÓRIO, e OLIVEIRA,2016). 

3 METODOLOGIA  

Os componentes utilizados na nossa pesquisa para amplificar os blocos da alvenaria 

estrutural são: cimento, areia e o agregado leve (Pérolas de EPS) o qual substitui o agregado 
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graúdo em dosagens convenientes, tornando assim o concreto leve e sustentável. Na 

realização do traço 1 foram utilizados 11 kg de areia, 26,6 kg de cimento, 27 kg de brita e o 

fator de água/cimento foi de 8,8 kg. Para o segundo, também em função de quilogramas, 

foram 11,8 de areia, 6,2 de cimento, 13,7 de brita e o fator A/C foi de 3,7 kg. 

Para contemplar esta pesquisa, foram feitos os seguintes ensaios: granulometria por 

peneiramento (NBR 7181/84), massa específica (NBR 9776), massa unitária (NBR NM 45), 

Abatimento do concreto (NBR 67). O estudo mecânico será realizado através da NBR 5739. 

A última etapa será a etapa de análise dos resultados, a partir da substituição da brita 

por duas porcentagens diferentes de agregado leve na qual serão realizadas comparações entre 

concreto convencional e o concreto com EPS e sua aplicabilidade em estruturas de alvenaria. 

Almeja-se que após este estudo, o agregado graúdo com substituição parcial por pérolas de 

EPS atinja os resultados provenientes para que assim seja possível a utilização na alvenaria. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com base na metodologia aplicada, a presente pesquisa busca obter dosagens de traços 

de concreto com a utilização de um agregado leve (EPS) em substituição ao agregado graúdo, 

que atendam satisfatoriamente as especificações para uso em alvenaria estrutural. 

TABELA 1 – MASSA, VOLUME E DENSIDADE DOS CORPOS DE PROVA DE 

REFERÊNCIA. 

Dados obtidos Corpos de prova 

Amostra 1 2 
Massa (Kg) 3,451 3,567 
Volume (L) 1,57 1,57 

Densidade (Kg/L) 2,198 2,261 
Resistência esperada (Mpa) 15 22 

• Ensaio granulométrico da brita e da areia 

                             Figura 1: Granulometria da brita 

 

2196 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

                             Figura 2: Granulometria da areia 

 

Como ensaio final será feita a substituição da brita por duas porcentagens diferentes de 

agregado leve, uma refere-se a 33%, e a outra a 66%. Assim, poderá ser observada de maneira 

mais sucinta qual forma tem uma melhor eficácia e garante mais economia e sustentabilidade 

na utilização em paredes de alvenaria estrutural. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto em questão tem o objetivo de encontrar um tipo de alvenaria sustentável, 

com uma boa qualidade e aplicabilidade no graute das estruturas de alvenaria estrutural, além 

do custo benefício, tendo em vista a disposição de resíduos industriais, que têm como destino 

final, na maioria das vezes, aterros sanitários e lixões, sendo que o poliestireno expandido não 

é biodegradável. Porém, é totalmente reciclável, que pode vir a proporcionar melhorias para a 

alvenaria estrutural. Espera-se com o desenvolvimento deste, que o concreto leve apresente 

resultado coeso e resistência esperada. Assim, proporcionará o desenvolvimento da pesquisa 

científica e da sustentabilidade na construção civil. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Atualmente, o Brasil é o segundo maior produtor de cerâmica do mundo. As olarias, locais 

onde as cerâmicas são produzidas, geram resíduos ao final do processo, conhecidos como cinzas de 

olaria, sendo essas, muitas vezes descartadas de forma irregular no meio ambiente. A necessidade 

de formas sustentáveis de destinação desses resíduos, de maneira a acrescentar qualitativamente, 

pensouse na possibilidade de incrementá-lo no tijolo ecológico, ou tijolo solo-cimento, e analisar 

possíveis melhorias na sua impermeabilidade e resistência. 

PALAVRAS-CHAVE: Olaria. Solo-cimento.   

 

ABSTRACT 

Nowadays, Brazil is the second largest ceramic producer in the world. The 

potteries, places where the ceramics are made, generate combings in the end of the 

process, known as pottery ashes, being those, often descarded irregularly in the 

environment. Looking for sustainable ways to target those combings, in a way to add it 

qualitatively, we thought in the possibility of add it in the ecological brick, or soil 

cement brick, and analyze possible improvements in its impermeability and strength.   

 

KEYWORDS: Pottery. Soil-cement.   
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1 INTRODUÇÃO (ATÉ 300 PALAVRAS) 

Historicamente, tem-se observado um desencadeamento de fatos contribuintes e 

agravantes na degradação ambiental vivenciada globalmente, que vão desde o advento 

do desenvolvimento das atividades agrícolas, passando pela Revolução Industrial, até 

culminar no atual modo de vida capitalista. (FERNANDO et al., 2005). Sendo assim, a 

preocupação com os impactos ambientais que podemos causar com a poluição e o 

desperdício de matérias-primas, são cuidados recentes que o homem somente passou a 

perceber após a escassez dos recursos naturais tomarem proporções urgentes e 

alarmantes.  

  Uma solução encontrada para suprir a falta desses recursos foi a reutilização de 

resíduos que, geralmente, são rejeitados e despejados de forma irregular na natureza. 

Afinal, além de obter novos recursos, também contribuiria à diminuição da poluição no 

meio ambiente. Assim, passam a existir diversas possibilidades na incorporação de 

novas matérias-primas, sendo usadas na produção de versões menos poluentes e mais 

econômicas de múltiplos materiais.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO (ATÉ 200 PALAVRAS) 

O tijolo solo-cimento, também conhecido como ecológico, é uma alternativa 

sustentável dentro da construção civil, pois, diferente do tijolo cerâmico não há a 

necessidade do processo de queima, evitando o uso de óleos combustíveis ou madeira, 

utilizados como combustível nessa etapa.   

Algumas de suas vantagens listadas pela Ceped, 1985:  

2199 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

a) Não polui o meio ambiente durante a queima;  

b) Sua resistência é maior que a do tijolo convencional;  

c) Possui um bom isolamento térmico e acústico;  

d) O investimento em equipamentos é mínimo.  

A cinza de olaria, resíduo rejeitado durante a fabricação de cerâmicas, é muitas 

vezes descartada de forma incorreta no meio ambiente por possuir um destino incerto. 

Pensando nisso, buscamos achar formas de reutilizá-la nessa mesma área, e uma 

solução plausível foi acrescentá-la, de forma qualitativa na produção de tijolos solo-

cimento.  

3 METODOLOGIA (ATÉ 200 PALAVRAS) 

A Figura 01 apresenta o fluxograma da metodologia adotada na pesquisa. As 

etapas estão detalhadas a seguir.  

 

  

Figura 01: Fluxograma  

• Coleta e aquisição da matéria-prima  

As matérias-primas utilizadas são o solo, cimento, água e a cinza de olaria. A 

cinza foi coleta de uma olaria no município de São Gonçalo do Amarante. Após 

separação da amostra foi utilizado o material que passou na peneira 200.  

• Classificação dos Materiais  

Conforme a NBR 10833 (ABNT, 2012) o solo foi submetido aos ensaios de 

granulometria, limite de liquidez e plasticidade todos conforme as NBR 7181 (ABNT, 

2016a), NBR 7180 (ABNT, 2016b), NBR 6459 (ABNT, 2016c). Com base nestes 

resultados foi adotado o traço de 1,00: 13, como traço de referência (TR), através deste 

Coleta e  
aquisição da  

matéria - prima 
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dos materiais 

Determinação  
do traço 

Confecção dos  
tijolos 

Realização dos  
ensaios de  
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substituiu –se o solo por teores de 10, 15 e 20% de cinza definindo outros três traços 

(T10, T15 e T20).  

 

  

Figura 01: Cinza de olaria utilizada na confecção dos blocos  

• Confecção dos Tijolos  

O processo de confecção dos blocos está prescrito na NBR 10833 

(ABNT, 2012). Para cada traço serão confeccionados 9 blocos.  

• Ensaio de absorção de água  

O ensaio seguirá conforme a NBR 8492 (ABNT, 2012), 

determinando a quantidade de água que o bloco pode absorver.  

• Ensaio de resistência à compressão   

O ensaio seguirá conforme as especificações da NBR 8492 

(ABNT, 2012) para o período de 28 dias. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES (ATÉ 400 PALAVRAS) 

A etapa de confecção dos blocos foi bem-sucedida e o traço adotado é satisfatório, a 

mistura apresenta boa consistência, conforme Figura 01.  
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Figura 01: Tijolo de solo-cimento produzido para o traço referência 

 

Na sequência serão realizados os ensaios de caracterização dos tijolos e espera-

se atestar a viabilidade da adição da cinza de olaria em tijolos de solo-cimento sem 

interferências negativas nas suas propriedades mecânicas e proporcionando uma 

diminuição da sua permeabilidade.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 200 PALAVRAS) 

Sabendo que a cinza de olaria é indevidamente descartada no meio ambiente, 

esperamos atestar a viabilidade técnica dos tijolos de solo-cimento produzidos com 

adição da cinza de olaria, levando em conta sua resistência e impermeabilidade e 

subsidiando sua adoção por parte da indústria da construção civil.  
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AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES TÉRMICAS E MECÂNICAS DE 

BLOCOS MODULARES DE SOLO-CIMENTO COM ADIÇÃO DE FIBRAS 

DE LÃ-DE-ROCHA 

 

RESUMO 
 

A demanda do mercado da construção civil para atender aos requisitos de desempenho 

térmico da NBR 15.575 (ABNT, 2013) fez surgir a necessidade do desenvolvimento de 

elementos de vedação vertical que agregassem essas potencialidades. Os blocos modulares de 

solo-cimento apresentam resistência superior ao tijolo cerâmico tradicional, além do 

assentamento rápido e prático, feito por encaixe com pouco consumo de argamassa para 

assentamento. Associar as vantagens deste bloco à um desempenho térmico satisfatório 

atenderá a uma demanda existente. Diante disso, esse trabalho pretende analisar as propriedades 

térmicas e mecânicas de blocos modulares de solo-cimento com a adição de fibra de lã de rocha. 

Ao final da pesquisa espera-se atestar a viabilidade dessa adição e determinar o  melhor percentual 

de lã de rocha, que melhore o desempenho térmico do bloco, sem prejudicar as suas 

propriedades mecânicas. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: bloco modular; solo-cimento; lã-de-rocha; propriedades mecânicas; 

propriedades térmicas. 

 
 

ABSTRACT 
 

The demand from the construction market to meet the thermal performance 

requirements of NBR 15.575 (ABNT, 2013) has led to the need for the development of vertical 
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sealing products that aggregate these potentials. The modular soil-cement blocks have superior 

strength to traditional ceramic brick, as well as fast and practical laying, made by fitting with 

low consumption of mortar for laying. Associating the advantages of this block with satisfactory 

thermal performance will meet an existing demand. Therefore, this work aims to analyze the 

mechanical properties and thermal performance of soil-cement modular blocks with the 

addition of rockwool fiber. At the end of the research it is expected to attest the feasibility of 

this addition and to determine the ideal percentage of rock wool, which improves the thermal 

performance of the block, without impairing its mechanical properties. 

 
 

KEYWORDS: modular blocks; soil-cement; rockwool fiber; thermal performance. 
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Após a publicação da NBR 15575 – Desempenho de Edificações Habitacionais (ABNT, 

2013), conhecida como Norma de Desempenho, aumentou ainda mais a demanda por materiais 

com alto desempenho térmico. 

No mercado já existem vários materiais com alto desempenho térmico que podem ser 

utilizados como revestimento, aplicados sob a alvenaria ou telhados, como é o caso das mantas 

de lã de rocha. Existem também os chamados tijolos térmicos, que são eficientes, mas são muito 

volumosos e ocupam muito espaço interno da edificação. Desta forma, é importante viabilizar 

a inserção no mercado de um produto de baixo custo, fácil aplicabilidade e que não demande 

muito espaço físico do projeto. 

Os blocos modulares de solo-cimento possuem largura entre 12,5cm e 15cm e 

apresentam resistência superior ao tijolo cerâmico tradicional, além do assentamento rápido e 

prático, feito por encaixe com pouco consumo de argamassa para assentamento. Associar as 

vantagens deste bloco à um desempenho térmico satisfatório atenderá a uma demanda existente. 

Como forma de incorporar propriedades térmicas a estes blocos, surge a necessidade de um 

produto com alto desempenho térmico, como por exemplo, a lã de rocha. 
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Portanto, é importante analisar a viabilidade da inserção da lã de rocha em blocos 

modulares de solo cimento, como forma de melhorar o seu desempenho térmico, sem perder as 

suas propriedades mecânicas. Nesse contexto, esse trabalho visa analisar as propriedades 

mecânicas e o desempenho térmico de blocos modulares de solo-cimento com a adição de fibra 

de lã de rocha. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O bloco modular de solo-cimento é um produto resultante da mistura homogênea de 

cimento, solo e água, após compactação e cura, em proporções estabelecidas por meio de 

dosagem racional. Na literatura encontramos vários trabalhos que adotaram diferentes tipos de 

resíduos na sua produção, seja com o intuito de melhorar suas propriedades físicas e mecânicas 

do bloco ou apenas diminuir o potencial poluidor do material de descarte adicionado. 

Morais (2018) avaliou o comportamento térmico de tijolos de solo-cimento com adição 

de fibra de papel kraft (obtidas a partir das embalagens de cimento) e determinou sua variação 

térmica. O autor concluiu que é viável a produção desse material para evitar o desconforto 

térmico nas edificações, pois a adição das fibras aumentou em 41% a inércia térmica dos tijolos 

utilizados na construção. Além disso, a reutilização do saco de cimento também foi um 

destaque. 

    Já Santos (2009), avaliou blocos com a adição de resíduos de madeira provenientes 

da construção civil em sua composição. 

A lã de rocha é um material produzido a partir de rochas basálticas e fibras mineiras 

muito utilizado na construção civil por suas propriedades térmicas e acústicas. A adição desse 

produto em outros materiais, como em compósitos de cimento Portland e em concretos 

autoadensáveis, já foi avaliada por outros pesquisadores (CHENG et al, 2011; PEREIRA, 

2010), que encontraram um aumento na resistência à compressão simples e à abrasão. 

Na literatura pesquisada, são poucos os trabalhos envolvendo a adição desse material, 

deixando portanto uma lacuna acerca do conhecimento de suas características e comportamento 

quando incorporados em elementos tradicionais da construção civil. Atualmente sua utilização 

é para fins de revestimento e não tem sido explorada comercialmente como adição a tijolos, 
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argamassas ou concretos. 

A norma NBR 15575 (ABNT, 2013) estabelece algumas exigências na qualidade de 

vivência dos moradores numa edificação, incluindo o conforto térmico que deve ser 

proporcionado levando em conta uma condição média para se ter um desempenho térmico 

adequado.  

 
3 METODOLOGIA 

 
A pesquisa está sendo realizada em duas etapas. Na primeira etapa, foi feita a 

classificação do solo adotado na confecção dos blocos, coletado município de São  

 Gonçalo do Amarante. 

Com base nos dados obtidos foi determinado o traço referência (TR) de 1:8,5, com fator 

a/c de 0,83. Aos demais traços foram incorporados os teores de 5, 10 e 15% de lã de rocha (T5, 

T10 e T15). Para cada traço estão sendo confeccionados 9 blocos, totalizando 36 unidades. Os 

blocos confeccionados serão submetidos a ensaios de absorção, resistência à compressão, 

análise dimensional, condutividade térmica, transmitância, densidade e massa aparente e calor 

específico. 

Na segunda etapa, será realizada a avaliação do desempenho térmico por meio do 

software EnergyPlus, com análise dos dados climáticos, correspondentes aos dias típicos de 

verão e inverno, para uma residência unifamiliar de padrão popular. Na simulação, será avaliado 

o desempenho térmico da edificação com os quatro traços adotados (TR, T5, T10 E T15). 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
A caracterização do solo utilizado na pesquisa mostrou que o mesmo atende às 

recomendações da NBR 10.832 (ABNT, 2003a). Já foram produzidos os blocos do TR e T15, 

conforme Figura 01, que apresentaram bom aspecto visual e serão submetidos às análises das 

propriedades térmicas e mecânicas na sequência. 
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Figura 01: Bloco modular com traço referência TR 

 
Os blocos também foram preparados para os ensaios de resistência à compressão, 

conforme norma. 

 

 

Figura 02: Blocos modulares antes do capeamento 
 

A pesquisa está em andamento e ppós a realização de todos os ensaios espera-se atestar 

a viabilidade dessas adições e determinar quais delas apresentam resultados superiores, que 

melhorem o desempenho térmico do bloco sem prejudicar as suas propriedades mecânicas, 

favorecendo assim o conforto térmico de edificações. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O conforto térmico é um dos itens mais almejados na construção de uma edificação, por 
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isso é de suma importância o tema pesquisado nesse projeto. Ao término do trabalho será 

possível atestar a viabilidade dos blocos modulares de solo cimento, sem perda de suas 

propriedades mecânicas. Em trabalhos futuros, é interessante executar um protótipo da 

alvenaria para medir in loco a transmitância térmica, atestando de forma segura o desempenho 

térmico do bloco modular com adição de lã de rocha. 
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RESUMO 

A pesquisa apresentada consiste, enquanto pesquisador, a um tema inovador para a área de 

construção civil local, trazendo contribuições diversas a serem utilizadas nos próximos estudos. 

O presente trabalho trata-se de um estudo inicial que apresenta como foco principal, estudar 

os procedimentos para produzir um concreto com adição de microrganismos, gerando a 

precipitação de carbonato de cálcio no concreto que serve de preenchimento para os poros e 

microfissuras existentes. A pesquisa apresenta uma metodologia experimental que é adequada 

de acordo com trabalhos técnicos publicados, buscando novos aspectos que possam ser 

introduzidos na metodologia ideal para produção do bioconcreto. O objetivo principal do 

trabalho é verificar as possibilidades de produção do bioconcreto através de trabalhos 

anteriormente publicados. A metodologia é baseada por diversas publicações técnicas que já 

antecederam estudos relacionados ao tema, e que interage através de técnicas nas áreas das 

ciências biológicas e construção civil. Um dos resultados obtidos foi o tempo ideal para adição 

do meio de cultura no concreto, visto que o meio de cultura apresentou o crescimento ótimo aos 

10 dias. 

PALAVRAS-CHAVE: concreto. Bioconcreto. Resistência à compressão. 

 
ABSTRACT 

 

The present research consists, as a researcher, an innovative theme for the local civil 

construction area, bringing diverse contributions to be used in the next studies. The present 

work is an initial study whose main focus is to study the procedures to produce a concrete with 

the addition of microorganisms, generating calcium carbonate precipitation in the concrete that 

serves as filler for the existing pores and micro cracks. The research presents an experimental 

methodology that is adequate according to published technical works, seeking new aspects 

that can be introduced in the ideal methodology for bioconcrete production. The main 

objective of this work is to verify the possibilities of bioconcrete production through 

previously published works. The methodology is based on several technical publications that 

have preceded studies related to the theme, and that interact through techniques in the areas of 

biological sciences and construction. One of the results obtained was the ideal time to add the 

culture medium to the concrete, since the culture medium presented the optimal growth at 10 

days. 

 KEYWORDS: concrete. Bioconcrete. Compressive strength.  
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1 INTRODUÇÃO 
 

O concreto é um material de construção obtido a partir da mistura homogênea de 

materiais aglomerantes, agregados (miúdo e graúdo) e água, podendo conter aditivos ou 

adições que modificam as suas propriedades no estado fresco ou endurecido. 

Mehta e Monteiro (2014), enfatizam que as razões de utilização do concreto estão 

relacionadas à resistência do material às ações da água, facilidade de obtenção de elementos 

estruturais de concreto em formas diversas e baixo custo em função das propriedades 

proporcionadas. 

Para garantir a qualidade do concreto é necessário que sua produção seja bastante 

criteriosa em relação aos procedimentos e materiais utilizados em cada etapa, contribuindo de 

forma relevante para as propriedades do material, em seus estados fresco e endurecido. 

Além disso, existem fatores internos e externos que levam ao surgimento de 

microfissuras no concreto, muitas delas provenientes dos processos de hidratação do cimento 

nas primeiras idades do concreto. 

Assim, pesquisadores passaram a verificar a possibilidade de utilização de técnicas 

biológicas na produção do concreto. Essas técnicas se baseiam no uso de microrganismos que 

estimulam a produção de carbonato de cálcio (CaCO3) preenchendo os vazios e fechando as 

microfissuras existentes no concreto, reduzindo assim a permeabilidade e porosidade 

observada no concreto enquanto endurecido, garantindo ganhos de resistência mecânica e 

durabilidade. 

A partir do exposto, a realização dessa pesquisa colabora para a área da construção 

civil proporcionado o incentivo de pesquisas referentes à produção e utilização do bioconcreto. 

O objetivo principal da pesquisa é desenvolver um estudo inicial para verificar 

possibilidades de produção de bioconcreto. Como objetivos específicos tem-se: coletar as 

principais informações técnicas necessárias para a produção do bioconcreto; desenvolver 

meios de cultura para formação de bactérias; identificar processos diversos para a produção 

do bioconcreto; analisar a influência gerada na resistência à compressão dos concretos 

produzidos. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O bioconcreto está relacionado a um tipo de concreto que recebeu durante a sua 

produção, algum tipo de elemento biológico com funções específicas. Esse concreto é formado 

a partir dos mesmos materiais de um concreto convencional (aglomerante, agregados e água) 

diferenciando-se apenas pela adição de microrganismos vivos que caracterizam sua 

nomenclatura e funções. 

A funcionalidade do concreto biológico se deve ao material produzido pelos 

microrganismos através de seu metabolismo. O uso de procedimentos, técnicas e métodos 

biológicos podem causar efeitos positivos na durabilidade, resistência mecânica e na 

permeabilidade do concreto, segundo Ponraj et al (2015). Esses benefícios podem ser 

atribuídos ao fechamento das microfissuras a partir da formação de carbonato de cálcio pelas 

bactérias utilizadas na produção do concreto. 
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A incorporação das bactérias na composição do concreto é feita por meio da 

substituição de parte da água de amassamento por suspensões contendo esporos da bactéria. 

Alguns possíveis compostos orgânicos adicionados à pasta de cimento em uma proporção de 

1% da massa do cimento são: extrato de levedura, peptona, acetato de cálcio e lactato de cálcio. 

 
3 METODOLOGIA 

Para o atendimento dos objetivos propostos, a metodologia foi dividida em etapas. A 

primeira etapa consistiu na produção do líquido bacteriano. Conforme estabelecido por Gat et 

al (2016), os microrganismos utilizados são os presentes na mesma areia que será utilizada 

para o concreto, e para condicionar os procedimentos com esses microrganismos, foi produzido 

um meio de cultura constituído por algumas substâncias e água destilada. 

A segunda etapa consistiu em realizar testes de absorbância e pH que permitem 

verificar o crescimento bacteriano. Na sequência foram produzidos os corpos de prova 

utilizados na pesquisa. Para moldagem dos corpos de prova, o traço utilizado foi de 1,00 

: 2,20 : 2,75 : 0,5 (cimento, areia, brita, água) e 0,5% de aditivo em relação à massa do cimento 

de acordo com Borges e Araújo (2017), tratando-se de um traço usual de concreto considerado 

padrão. 

Euzébio et al (2017) faz utilização do composto orgânico na proporção de 1% da 

massa cimento. Porém, visando maior enriquecimento do acetato de cálcio no concreto, a 

proporção utilizada foi de 5% da massa de cimento. O meio de cultura foi utilizado na 

proporção de 40% da quantidade de água do traço. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O meio de cultura utilizado para as moldagens dos corpos de prova foi produzido em 

quantidade de 1 litro e com as mesmas quantidades de substâncias para cada litro. A Tabela 1 

apresenta a quantidade dessas substâncias que foram calculadas através de suas massas 

molares. 
 
 

Tabela 1: Quantidade de substâncias para o meio de cultura 

SUBSTÂNCIA QUANTIDADE (g) 

MgCl2 (Cloreto de magnésio) 0,095 

NaHCO3 (Bicarbonato de sódio) 0,215 

MgSO4 (Sulfato de magnésio) 0,120 

NaCl (Cloreto de sódio) 0,839 

CaCl2 (Cloreto de cálcio) 0,270 
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KCl (cloreto de potássio) 0,024 

NiCl2 (Cloreto de níquel) 0,001 

Ureia 20,00 

Extrato de levedura 3,00 

 

A partir da determinação da quantidade de substâncias foi possível produzir o meio 

de cultura para continuidade dos procedimentos relativos aos microrganismos. 

. Os valores obtidos nos ensaios de absorbância e pH podem ser observados na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2: Resultados do ensaio do frasco 3. 
 

Período Absorbância pH 

1 dia 

10 dias 

17 dias 

0,244 

0,821 

0,687 

7,0 ≤ ph ≤ 8,0 

8,0 

8,0 ≤ ph ≤ 9,0 

 

Observa-se que a absorbância para cada frasco aumenta a cada período, significando 

que o crescimento bacteriano é continuo a cada dia. Esses resultados mostram que o meio de 

cultura fortaleceu os nutrientes para o crescimento dos microrganismos que foram inseridos 

através da areia. 

A Figura 1 apresenta os resultados médios da resistência à compressão dos corpos de 

prova de referência (convencional) do bioconcreto. Com isso, fica evidente que nos valores 

obtidos no ensaio de resistência a compressão para cada tipo de concreto não há nenhuma 

variação considerável que possa ser discutida. 

No bioconcreto é perceptível que não há variações consideráveis entre os corpos de 

prova e que os resultados foram adequados devido as mesmas alterações feitas com os 
 

corpos de prova de concreto de referência. Em relação a funcionalidade exercida dos 

microrganismos inseridos, não se pode concluir se houve ou não a precipitação de carbonato 

de cálcio no interior do concreto, pois os ensaios realizados limitaram as discussões à 

resistência a compressão, eliminando quaisquer analises mais precisas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Média aritmética dos resultados. 

Fonte: Acervo pessoal 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com os resultados obtidos percebe-se que ainda existe muitos aspectos a serem 

trabalhados para que se chegue a uma definição mais exata e precisa da funcionalidade 

exercida pelos microrganismos inseridos no concreto. Além disso, existem diversos fatores 

que podem ter contribuído ou não para com os microrganismos, cabendo-se a ser discutido 

todos os materiais e métodos adotados para a pesquisa. 

A escassez de trabalhos técnicos publicados traz algumas dificuldades que foram 

bastantes questionadas e que influenciaram diretamente no decorrer da pesquisa. Essas 

dificuldades tratam-se diretamente de alguns procedimentos com os microrganismos, seja elas 

por falta de informação teórica ou por falta de material e equipamento disponível onde foi 

realizada a pesquisa. 

Limitando-se aos procedimentos e ensaios realizados, pode-se concluir que é incerta 

a participação dos microrganismos no bioconcreto, pois até mesmo um período de cura de 28 

dias pode não ser suficiente para a funcionalidade que seria exercida pelas bactérias. Os 

concretos produzidos apresentaram valores que não mostraram variações significativas quanto 

a resistência à compressão do concreto, porém ainda seria imprescindível uma análise 

microestrutural do concreto a partir de outros procedimentos. 
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ÁREA TEMÁTICA: (Engenharias). 

RESUMO 

 Atualmente devido ao desenvolvimento urbanístico nas cidades os processos 

construtivos estão mais presentes e consequentemente gerando muito mais resíduos, 

dessa forma a própria construção civil tem que desenvolver soluções para descartar 

corretamente esses resíduos e/ou se utilizar das pesquisas de inovação para reutilizá-los. 

Dentre os problemas atuais está o conforto de ambientes devido aos altos índices de 

poluição sonora e os resíduos produzidos nos canteiros de obra e o seu correto descarte. 

Sendo assim se desenvolveu a partir de sacos de cimentos que seriam descartados, um 

bloco ecológico com baixo teor de cimento com propriedades de satisfatório desempenho 

acústico. 

PALAVRAS-CHAVE:  Resíduo. Celulose. Acústica. Conforto. Bloco. 

ABSTRACT 

 Currently due to urban development in cities, construction processes are more present 

and consequently generating much more waste, so the construction itself has to develop 

solutions to properly dispose of these wastes and / or use innovation research to reuse 

them. Among the current problems is the comfort of environments due to the high noise 

pollution levels and the waste produced in the construction sites and their correct disposal. 
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Thus developed from bags of cement that would be discarded, an ecological block with 

low cement with properties of satisfactory acoustic performance. 

KEYWORDS: Residue. Cellulose. Acoustics. Comfort. Block. 

1 INTRODUÇÃO 

A velocidade do desenvolvimento urbano aliado ao crescimento populacional, 

trouxeram novos desafios para os profissionais que estudam o conforto acústico, percebe-

se hoje que profissionais das áreas de arquitetura, construção civil e engenharia de 

materiais dedicam esforços para desenvolverem soluções que minimizem ao máximo um 

novo tipo de poluição, a poluição sonora. Os problemas causados pelo desconforto 

acústico são mais intensos nos grandes centros urbanos, onde a presença de transporte 

urbano, ferroviário e aeroviário estão muito próximos às áreas residenciais, esta situação 

tem refletido de forma negativa na qualidade de vida da população urbana. Alguns relatos 

de transtorno do sono, ansiedade e estresse nos grandes centros urbanos vêm sendo 

atribuídos a sintomas da poluição sonora. A importância de se projetar edificações 

levando em consideração o conforto acústico está diretamente ligado ao bem-estar 

humano, seja em ambientes residenciais ou no desempenho de suas atividades laborais. 

Desta forma, o desenvolvimento de novos materiais que controlem a propagação de 

ruídos, bem como um projeto arquitetônico que leve em consideração esse tipo de 

desconforto, passaram a ser verdadeiras metas para as áreas de arquitetura, engenharia 

civil e engenharia de materiais.  

Diante do cenário exposto, o Laboratório de Sistemas Estruturais e Métodos - 

LASEM da Diretoria Acadêmica de Construção Civil, situado no Instituto Federal da 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal-Central, 

desenvolveu um bloco de vedação sustentável a base de celulose, reutilizando as 

embalagens de saco de cimento (papel Kraft), onde uma de suas propriedades principais 

é o isolamento acústico; esta característica além de promover o conforto nas construções 

residenciais e industriais, poderá vir a contribuir na minimização dos problemas de 

socioambientais causados pela poluição sonora. 

2216 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A ABTCP - Associação Brasileira Técnica de Celulose e Papel apresentou em 

2011 dados que facilitaram o entendimento da relação entre a produção da indústria 

cimenteira no Brasil e a geração de resíduos de papel Kraft, segundo a ABTCP no ano de 

2011 o consumo de cimento no Brasil foi de aproximadamente 65 milhões de toneladas, 

deste valor 70% foi comercializado ensacados, em consequência disso foram gerados 

136,5 mil toneladas de resíduo resultante das embalagens dos sacos de cimento, papel 

Kraft múltiplas folhas. Esse material (papel Kraft múltiplas folhas) não é absorvido pela 

indústria da reciclagem, pois é considerado contaminado por cimento e deixa inviável a 

sua utilização pela indústria recicladora de papel, pois este pode danificar os maquinários 

utilizados e/ou contaminar os produtos químicos de branqueamento de papel. No presente 

artigo serão apresentadas as propriedades acústicas desse material, analisando sua 

capacidade e comportamento, utilizando como base a norma de desempenho e conforto 

das edificações habitacionais NBR 15757/2013.  

As avaliações de critério de desempenho acústico são feitas in loco de acordo com 

a NBR’s 15757/2013; 10151/2000; 10512/1987 onde são estipulados em tabelas os níveis 

de decibéis para cada ambiente. Os valores são representados em faixas de nível sonoro 

para conforto (NC) e nível sono aceitável (NA), mesmo os níveis estabelecidos quando 

se apresentam acima são considerados de desconforto, sem necessariamente implicar em 

risco de danos à saúde. Em consonância com a preocupação mundial, este trabalho 

apresenta o estudo da viabilidade acústica do uso dos blocos de vedação a base de celulose 

(papel Kraft) como um produto sustentável e eficaz na promoção de ambientes 

acusticamente confortáveis, contribuindo, mais uma vez, de forma direta para redução 

dos custos na construção de edificações residenciais e industriais bem como no bem-estar 

de seus usuários, como poderá ser confirmado no decorrer deste trabalho. 

3 METODOLOGIA 

Para a realização do ensaio de avaliação do desempenho acústico dos blocos a 

base de celulose, foi construído um ambiente em escala reduzida, com o tamanho de 
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70x47x50cm (medida externa), para o assentamento dos blocos foi utilizado argamassa 

colante industrializada, evitando espaços vazios que pudessem dissipar o som para o 

exterior da maquete. A parte superior da maquete foi vedada com placa de fibrocimento 

também assentada com argamassa colante, deixando a parte interior da maquete 

totalmente isolada do ambiente externo, figura 1. Para avaliação da capacidade de 

isolamento acústico dos blocos, foi utilizada a música 24k Magic do Bruno Mars como 

fonte sonora para a realização desse ensaio. A música 24k Magic do Bruno Mars foi 

escolhida por ganhar o Grammy Awards 2018 como gravação do ano. Isso significa que 

essa música foi submetida a cuidadoso trabalho técnico realizado por engenheiros de som 

onde mixaram e masterizaram a música, balanceando todos os elementos como: 

equalização, compressão, limiter e stereo enhancement. Otimizando a sua reprodução em 

todo tipo de sistema de som e formatos de mídia. Dessa forma um áudio ideal para o fim 

da pesquisa.  

Durante a realização do ensaio, as medições do áudio passaram pelos filtros A 

dB(A) e C dB(C), cada filtro possui duas velocidades slow e fast, diferenciados pela 

sensibilidade que cada filtro possui para determinadas faixas de frequência. A medição 

em dB(A) pondera o nível de ruído por frequência de acordo com a sensibilidade do 

ouvido humano (ex.: voz) e dB(C) sua utilização é voltada para a medição de sinais com 

alta intensidade, geralmente acima de 90dB e baixas frequências (ex.: máquinas e 

equipamentos industriais).  

 

Figura 1: Maquete 
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Para o posicionamento do decibelímetro obedeceu ao sugerido no item 5.2.1 da 

NBR 10151/2000 que instrui o posicionamento do mesmo a uma distância de 2 metros 

do limite da edificação, figura 2, e de qualquer superfície refletora que pudesse interferir 

na coleta dos dados. Sendo utilizada como fonte sonora, uma caixa de som portátil JBL 

de conexão bluetooth (Figura 3) que possui resposta mínima em frequência 120 Hz, 

resposta máxima em frequência 20KHz e potência de saída (RMS) 3W. 

                                                                    

Figura 2: Posicionamento do Decibelímetro                                           Figura 3: Caixa de som JBL bluetooth 

O ensaio de desempenho acústico foi realizado no estúdio audiovisual do 

Departamento de Impressão de Material Didático – DIPMAD do campus EAD com o 

objetivo de reduzir ao máximo as possíveis interferências do meio externo durante a 

realização do ensaio. Enfatiza-se que a maquete foi hermeticamente fechada e as 

medições das intensidades sonoras foram realizadas em duas etapas, a primeira com a 

fonte sonora no interior da maquete e a segunda medição com a fonte sonora no exterior 
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da maquete, ou seja, no ambiente do laboratório posicionada junto a face exterior da 

maquete. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1, apresenta os resultados do ensaio de desempenho acústico obtidos nos 

filtros A e C para as medições internas e externas a maquete.   

 

Tabela 1: Dados do ensaio de desempenho acústico 

A Tabela 2, apresenta a relação entre as medições realizadas internas e externas 

no filtro A, bem como a variação na intensidade do som. No filtro A verificou se que 

ocorre uma redução da pressão sonora de 29,1 dB na velocidade fast e no nível máximo 

dessa velocidade.  

 

Tabela 2: Desempenho do filtro C 
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Ao se analisar os resultados obtidos durante os ensaios, verificou-se que houve 

uma significativa redução da pressão sonora no sistema (maquete), este resultado supõe 

que a utilização do bloco a base de celulose como parede de vedação e elemento de 

proteção acústica pode ser explorado no auxílio da redução de ruídos em construções 

residenciais e industriais, gerando um melhor conforto entre ambientes de um mesmo 

empreendimento, reduzindo os custos quanto aos sistemas de tratamento acústico, uma 

vez que estes blocos são confeccionados com resíduos de papel Kraft (sacos de cimento). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com o desenvolvimento desse bloco percebe se o grande potencial que existe 

nesse elemento correspondendo satisfatoriamente aos parâmetros exigidos por norma, 

quanto a ser utilizado como elemento construtivo sem função estrutural, e que possui um 

bom desempenho acústico, sendo superior aos convencionais em vários aspectos. Dentre 

as dificuldades apresentadas existem o fato da inovação dos materiais da sua formulação 

e da tecnologia utilizada, pois não existe um coeficiente para calcular e determinar a 

classificação do material. Existem muitos ensaios comparativos que ainda podem ser 

desenvolvidos em estudos futuros até se desenvolver um relatório que possa suprir todos 

os parâmetros e se tornar um produto completamente inovador no mercado. 
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REUTILIZAÇÃO DO EFLUENTE DOS DESTILADORES PARA FINS NÃO 

POTÁVEIS 

Maressa F. Éter1; Raynara G. M. dos Santos2; Daianne G. de Freitas3 e Tahyara B. Fontoura4 

1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi;  

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A escassez hídrica é uma realidade que afeta grande parte da população e por isso se torna 

indispensável o uso de fontes alternativas de água O presente estudo tem o objetivo de elaborar e 

implantar um sistema de reutilização da água descartada pelo destilador, que consome em torno de 

10L de água para produzir 1L de água destilada, ou seja, cerca de 90% da água consumida é 

descartada. O sistema, que se encontra na fase de execução, visa coletar, armazenar e reutilizar o 

efluente dos destiladores dos laboratórios do Instituto Federal do Rio Grande do Norte – IFRN – do 

campus de São Paulo do Potengi. Para a instalação, foi executado um projeto no qual a água 

descartada pelo aparelho é captada e encaminhada até um reservatório localizado do lado externo da 

edificação. O reservatório atenderá a um dos lavatórios do laboratório e a uma torneira de jardim. A 

execução do projeto não tem custo elevado e pretende-se, dessa forma, reduzir o consumo de água. 

PALAVRAS-CHAVE: fonte alternativa de água, efluente do destilador, reuso da água. 

 

ABSTRACT 

Lack of water is a reality that affects a large part of the population and therefore the use of alternative 

sources of water is indispensable. This study aims to develop and implement a distiller effluent reuse 

system. The system, which is in its execution phase, aims to collect, store and reuse the water 

discarded by the distillers of the laboratories of the Federal Institute of Rio Grande do Norte - São 

Paulo do Potengi campus. For the installation, a project was carried out in which a pipe captures water 

that would be disposed of by the distiller and forwards it to a reservoir located on the outside of the 

building. The reservoir will serve one of the laboratory sinks and a garden tap located outside. The 

project execution is not expensive and the water used does not require previous treatment for reuse. 

Thus, distillers, which consume around 10L of water to produce 1L of distilled water, become an 

important alternative source of water, reducing waste. 

KEYWORDS: alternative source of water, distiller effluent, water reuse. 
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1 INTRODUÇÃO 

O aumento do consumo de água está relacionado ao crescimento populacional e das 

atividades produtivas. Atrelado a urbanização, a crise hídrica se intensificou em razão da 

contaminação, do mau uso dos recursos hídricos, secas regionais e desperdício nos sistemas 

públicos e prediais. 

A água está presente em toda atividade humana, desde a higiene, agricultura, como a 

produção de energia, transporte, turismo, entre outras. Nas regiões semiáridas, a água se tornou 

um fator limitante para o desenvolvimento urbano, industrial e agrícola, proporcionando 

restrições de consumo que afetam o desenvolvimento econômico e a qualidade de vida da 

população. Nesse sentido, torna-se cada vez mais necessário a busca por soluções que visem o 

consumo racional e a utilização de fontes alternativas de água, para que, dessa forma, as 

atividades que fazem o uso desse recurso sejam mantidas.  

Nos laboratórios de pesquisas das universidades, os aparelhos destiladores utilizados na 

produção de água destilada possuem alto o índice de desperdício. De acordo com Manso (2010), 

e Rondon et al. (2017) os destiladores desperdiçam em média de 20 a 40 litros de água potável 

para produzir 1 litro de água destilada, sendo esse efluente lançado diretamente na rede de 

esgoto.  

O objetivo desse trabalho é promover o reaproveitamento da água descartada pelo 

aparelho destilador para fins não potáveis, uma vez que o processo utiliza apenas água potável 

na sua produção. Pretende-se, assim, reduzir o consumo de água potável na instituição, trazendo 

benefícios ambientais e econômicos para o campus e para a região.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Conforme dados do projeto do Arenales (2016), no sistema de reutilização o aparelho 

destilador necessita de 60L de água potável para produzir 1L de água destilada. Os 59L 

descartados pelo destilador são usados nas descargas, gerando uma economia de 4.000 litros de 

água por mês. Dessa forma, percebe-se a relevância do reaproveitamento de água, já que ele 

propicia um desempenho positivo no que se refere a questão econômica e ambiental.   
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Nascimento et al (2007) foi avaliado o potencial de reuso de efluentes de sistemas de 

destilação da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás (UFG) para a irrigação 

da horta de plantas medicinais. O estudo avaliou o consumo de água e os efluentes gerados por 

destiladores por três meses, percebeu-se que o volume total gerado de 25,6 m3/mês é capaz de 

irrigar uma área de 610 m2.  

Rondon et al (2017) relata que a água residuária pode ser aplicada em inúmeros 

processos e ressalta que deve ser realizada regularmente a manutenção e limpeza dos 

equipamentos destiladores de acordo com orientação dos fabricantes, para evitar a redução da 

qualidade da água residuária, o que ocasionaria a necessidade tratamento desta água antes de 

sua reutilização ou até mesmo a sua contaminação. 

3 METODOLOGIA 

A pesquisa foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte, campus São Paulo do Potengi. O campus foi fundado em 2013 na cidade polo 

da região, abrange os cursos de meio ambiente, edificações e informática, aumentando a cada 

ano a quantidade de alunos e a demanda de atividades nos laboratórios. 

O campus conta com dois laboratórios utilizados pelos alunos do curso Técnico em 

Edificações: o de Mecânica dos Solos e o Materiais de construção. Cada laboratório conta com 

um destilador da marca SOLAB, do tipo Pilsen SL – 71/5. De acordo com o fabricante, para 

produzir 1L de água destilada, o equipamento descarta 10L, ou seja, uma taxa de 90% de 

desperdício. 

Dessa forma, o projeto foi elaborado com o objetivo de reaproveitar a água descartada 

pelos destiladores. A água será reutilizada para atender a fins não potáveis, sendo enviada a um 

reservatório instalado do lado externo do laboratório. O reservatório atenderá a uma cuba no 

próprio laboratório de mecânica dos solos e a uma torneira de jardim, que atenderá as demandas 

de água do lado externo da edificação. 

2226 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para execução do sistema, foi elaborado um projeto para reutilização da água descartada 

do destilador com auxílio do software AutoCad, como mostra a Figura 1. No projeto, a água 

descartada é coletada e encaminhada a um reservatório instalado do lado externo (Figura 2). O 

reservatório atenderá a uma das cubas do laboratório (Figura 3) e a uma torneira de jardim 

localizada do lado externo do prédio.  Dessa forma, a água recirculada poderá ser usada para 

lavagem de vidrarias, limpeza do ambiente e atender a área externa. 

 

Figura 1 - Projeto do sistema de reutilização da água descartada pelos destiladores. 

 

Figura 2 - Reservatório instalado do lado externo do 

laboratório que receberá a água descartada pelos 

destiladores. 

 

Figura 3 – Cuba atendida pelo reservatório. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do elevado índice de desperdício do aparelho, que pode alcançar 90%, o sistema 

instalado, além de ter grande durabilidade, foi de baixo custo e a água de descarte não necessita 

de tratamento prévio para a utilização.  

 A adoção de programas de redução de consumo e a reutilização da água é de grande 

valia para a sociedade. Ansiamos que este estudo sirva como base para outros trabalhos, 

buscando melhorias contínuas, proporcionar economia e consumo sustentável da água, assim 

como o presente estudo.   
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INTEGRAÇÃO EXCEL-WORD-AUTOCAD APLICADA NO 

DIMENSIONAMENTO E DETALHAMENTO AUTOMÁTICO DE TANQUES 

SÉPTICOS, FILTROS ANAERÓBIOS E SUMIDOUROS 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O presente trabalho é resultado de projeto de pesquisa em andamento desenvolvido no 

IFRN que tem como objetivo elaborar um sistema automático de dimensionamento e 

detalhamento de tanques sépticos, filtros anaeróbios e sumidouros  através de planilhas do MS 

EXCEL®, com geração automática de desenhos no AutoCAD®. Complementarmente, objetiva-

se desenvolver um sistema de emissão automático de memorial de cálculo no MS WORD® a 

partir dos dados de entrada inseridos no MS EXCEL®. Foram analisados os procedimentos de 

cálculo normatizados pela ABNT NBR 7229:1997 e NBR 13.969:1997 a fim de que fossem 

criadas planilhas compatíveis com o MS EXCEL® que realizassem os cálculos 

automaticamente. As planilhas desenvolvidas e em processo de desenvolvimento serão testadas 

com dados reais a fim de que sejam analisadas a eficiência e eficácia dos resultados obtidos. 

Espera-se que a integração dos softwares aumente a produtividade dos escritórios de engenharia 

e promova maior acurácia nos projetos desenvolvidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Software. Saneamento. Tratamento de efluentes domésticos.  

ABSTRACT 

The present study aims to create an automatic sizing and detailing system for septic tanks, 

anaerobic filters and seepage pit through MS EXCEL® spreadsheets, with automatic drawing in 
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AutoCAD®. In addition, the objective is the elaboration of a system of automatic data storage of MS 

WORD® from the data entered in MS EXCEL®. The process will be standardized by ABNT NBR 

7229: 1997 and NBR 13,969: 1997 for the purpose of creating spreadsheets with MS EXCEL® that 

perform the calculations automatically. Spreadsheets were analyzed for efficiency and efficiency. 

From the results obtained, it is expected an integration of existing software in the administration of 

engineering offices and greater accuracy in the developed projects. 

KEYWORDS: Software. Sanitation. Wastewater Treatment.  

1 INTRODUÇÃO  

        Tradicionalmente, as planilhas automáticas do MS EXCEL® foram utilizadas para calcular 

procedimentos rotineiros. Inicialmente, o software trabalhava apenas com fórmulas, todavia, 

Azevedo (2016, p.50) cita que entre as possibilidades atuais do programa destacam-se a tomada 

de decisões, a criação de gráficos e a automação de tarefas usando a linguagem computacional 

VBA (Visual Basic for Application). A integração desse software com o AutoCAD® é uma 

opção pouco conhecida entre técnicos e engenheiros e que tem grande potencial de optimização.  

  Além de automatizar a análise, a integração do MS EXCEL® com o AutoCAD® também 

permite a automação do detalhamento (desenho), de forma que a função do técnico/engenheiro 

seja apenas inserir os dados de entrada e pedir ao programa todas as dimensões de construção 

assim como os projetos desenhados. Adicionalmente, pode-se também integrar o MS EXCEL® 

ao MS WORD® para geração de um memorial de cálculo automático.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A NBR 7229:1997 define tanque séptico como sendo uma unidade cilíndrica ou 

prismática retangular, de fluxo horizontal, para tratamento de esgotos por processos de 

sedimentação, flotação e digestão. Os filtros anaeróbios são definidos pela NBR 13969:1997 

como reatores biológicos com esgoto em fluxo ascendente, composto de uma câmara inferior 

vazia e uma câmara superior preenchida de meio filtrante submersos, onde atuam 

microrganismos facultativos e anaeróbios, responsáveis pela estabilização da matéria orgânica. 
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Por sua vez, os sumidouros, segundo a NBR 13.969:1997, são unidades de depuração e 

disposição final dos efluentes vindos do tanque séptico, responsáveis pela infiltração do esgoto 

já tratado no solo. A NBR 7229:1997 define sumidouro como sendo um poço acima do lençol 

freático.  

Segundo Jianqiao (2012) a tradicional análise manual dos dados de ensaios laboratoriais 

envolve grande trabalho, baixa eficiência e pouca acurácia. A solução é abordada por Azevedo (2016) 

que aponta o uso de planilhas eletrônicas como alternativa para automatização dos cálculos. Uma das 

ferramentas mais eficiente e acessível é o software MS EXCEL® da Microsoft. O programa conta 

com um ambiente de programação chamado Visual Basic For Aplications (VBA) que permite 

automatizar processos rotineiros.  

3 METODOLOGIA 

      A fim de atender os objetivos propostos, serão seguidos os seguintes passos:  

1 – Elaboração de planilha no MS EXCEL® para cálculo dos dispostivos via VBA;  

3 – Geração de desenhos no AutoCAD® através de coordenadas inseridas no MS EXCEL®;  

4 – Criação de um memorial de cálculo automático no MS WORD® via integração com o MS 

EXCEL®;  

5 - Verificação da confiabilidade através de simulação com dados reais e comparação com 

métodos manuais de cálculo. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

No presente momento, a planilha de cálculo encontra-se em fase de construção, já 

emitindo resultados para o tanque séptico e o filtro anaeróbio, conforme apresentado nas 

Figuras 02 e 03. A Figura 01 apresenta a interface para inserção dos dados de entrada. 

Finalizada a planilha, será realizada a integração entre o MS EXCEL® e o AutoCAD® para 
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geração automática dos desenhos (detalhamento) e posteriormente, a integração do MS 

EXCEL® com o MS WORD® para geração automática da memória de cálculo. 

Figura 01 ─ Interface para inserção dos dados de entrada. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

Figura 02 ─ Dados de saída para o tanque séptico. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

Figura 03 ─ Dados de saída para o filtro anaeróbio. 
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Fonte: Autoria própria (2019) 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A planilha objeto deste projeto de pesquisa, em desenvolvimento no MS EXCEL® para 

dimensionamento automático do conjunto fossa séptica - filtro anaeróbio- sumidouro pode se 

tornar uma ferramenta útil por sua precisão e facilidade de manuseio. Os dados inseridos estão 

sendo testados e em todas as simulações obteve-se êxito até o momento, dimensionando-se o 

volume e suas respectivas dimensões. 
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ANÁLISE DE CARACTERIZAÇÃO DO SOLO UTILIZADO NA 

CONSTRUÇÃO DA PISCINA DO IFRN - SÃO PAULO DO 

POTENGI 

Autores omitidos para submissão. 

Campus omitido para submissão. 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil. 

RESUMO 

Toda e qualquer tipo de obra da engenharia civil assenta-se sobre o terreno, o que torna 

indispensável considerar o comportamento do solo. Observando-se o problema ocorrido na 

piscina do IFRN, que ocasionou o surgimento de fissuras, este trabalho irá analisar a 

caracterização dos solos encontrados abaixo da piscina, através de ensaios de laboratório 

visando o conhecimento das suas propriedades. Percebeu-se ao fim da pesquisa que o solo 

utilizado para aterrar a área em que a piscina foi construída, possui muitos finos, provocando 

algumas aparições de manifestações patológicas, como trincas e fissuras, oriundas de recalque. 

PALAVRAS-CHAVE: Edificações. São Paulo do Potengi. Caracterização do solo. 

Classificação do solo. 

ABSTRACT 

Any type of civil engineering work is based on the ground, which makes it essential to consider 

the behavior of the soil. Observing the problem that occurred in the IFRN pool, which caused 

the appearance of cracks, this work will analyze the characterization of the soils found below 

the pool, through laboratory tests aiming at the knowledge of their properties. It was realized at 

the end of the research that the soil used to land the area in which the pool was built, has many 

thin, leading to pathologies such as repression. 

KEYWORDS: Buildings.Sao Paulo do Potengi. Soilcharacterization. Soilclassification. 
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1 INTRODUÇÃO  

Toda obra de engenharia requer um estudo sistemático da área a ser trabalhada; neste 

sentido, conhecer o solo e saber seu comportamento é um requisito fundamental, pois, o solo é 

o sistema que irá receber os esforços atuantes de toda a edificação. Sendo assim, este deve 

apresentar uma finalidade de suporte e resistência para que não sofra ruptura e não apresente 

deformações exageradas ou diferenciais na estrutura que será construída. 

Quando o solo não é bem conhecido, pode ocasionar uma série de problemas para a 

construção, já, quando um estudo do solo é realizado adequadamente este irá possibilitar um 

maior controle e redução de riscos de acidentes, recalques e evitar reparações que acarretam 

maiores custos. 

Diante disso, o objetivo geral do presente trabalho é caracterizar e classificar os dois 

solos sobre os quais a piscina do IFRN, Campus São Paulo do Potengi, foi construída (solo 

natural e aterro), através de ensaios de caracterização. Este estudo se justifica devido ao 

aparecimento de fissuras na piscina. Como objetivo específico pretende-se realizar ensaios de 

caracterização dos solos, definir e analisar a classificação dos solos coletados, e comparar os 

resultados do solo natural do terreno com o solo utilizado para aterrar.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A representação do sistema-solo, conforme apresenta Pinto (2006), é constituída 

por três fases que compõem o sistema trifásico: Fase sólida, fase líquida e fase gasosa. O 

conhecimento dos materiais e quantidades (Massa e volume) presentes nestas fases, 

possibilitam a apresentação da caracterização física do solo, bem como a interpretação do 

seu comportamento específico. 

Isto é possível a partir de ensaios normatizados de análise sobre uma amostra de 

solo, ao qual pode-se aferir os índices físicos, tais quais, teor de umidade, massa 

específica natural, massa específica real, análise granulométrica, estados de plasticidade 

e liquidez, além do grau de compactação. 

2235 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Conhecer seus diferentes tipos e fazer uma correta compactação é de extrema 

importância pelos seus efeitos na estabilidade do terreno. Afinal, são fatores básicos 

determinantes para o tipo de fundação que será posta e o porte da edificação e estruturas que o 

solo suporta. Cada solo dispõe suas exigências e limitações específicas e próprias. 

A diversidade e a diferença de comportamento dos solos levaram ao seu agrupamento 

natural em conjuntos distintos. O objetivo da classificação é prever o comportamento, o que 

muitas vezes não é possível. A partir dessa tendência surgiram os sistemas de classificação dos 

solos. (SOUZA, 2015) 

3 METODOLOGIA 

O solo utilizado nesta pesquisa foi retirado da piscina do IFRN – Campus São 

Paulo do Potengi. localizada no município de São Paulo do Potengi – RN. A escolha do 

local justifica-se pela facilidade da coleta no local onde foram verificadas as fissuras na 

edificação. A piscina apresentava uma escavação realizada pela empresa responsável pela 

sua restauração, de onde foram coletadas as amostras do solo natural e do aterro sobre os 

quais havia sido construída a piscina, conforme Figura 3. 

O início dos ensaios foi realizado no laboratório do próprio Campus para 

determinação da caracterização física dos dois tipos de solos, separadamente. Abaixo 

encontram-se os ensaios realizados: 

• Análise Granulométrica (Peneiramento e Sedimentação) - NBR 7181 (ABNT, 

2016) 

• Determinação do Limite de Liquidez- NBR 6459 (ABNT, 2017) 

• Determinação do Limite de Plasticidade - NBR 7180 (ABNT, 2016) 

• Determinação da massa específica dos grãos - NBR 6458 (ABNT, 2016) 

• Ensaio de compactação - NBR 7182 (ABNT, 2016) 

• Ensaio de adensamento - NBR 12007 (ABNT, 1990)  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 1 e as Tabelas 1 e 2 mostram os resultados da análise granulométrica e 

dos ensaios de Limites de Atterberg. A amostra do aterro apresentou grandes quantidades 

de areia e partículas finas (Argila e silte), já a amostra do solo natural apresentou 
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predominância de partículas grossas (pedregulho e areia). De acordo com o Sistema 

Unificado de Classificação dos Solos (SUCS), o solo do aterro pode ser classificado em 

SC / SM e o solo natural do terreno em SW / SC. 

Encontrou-se para o solo do aterro dmáx = 1,837 g/cm³ e wót = 15,6 %. Para o 

solo natural foram obtidos dmáx = 2,221 g/cm³ e wót = 3,8 %. Percebe-se grande diferença 

para os dois solos. O solo do aterro tem maior concentração de finos e, por isso, maior 

umidade ótima. Já o solo do natural apresenta umidade ótima baixa devido a grande 

concentração de partículas grossas. Depois de verificadas as propriedades obtidas, 

percebe-se que o provável causador das fissuras é o solo do aterro, que pode sofrer 

maiores recalques pela presença de finos. A pesquisa encontra-se em andamento para 

obtenção da compressibilidade através do ensaio de adensamento. 

Tabela 1 – Limites de Atterberg e Classificação do solo. 

Amos. 
Aterro 

(%) 

Solo 

Natural 

(%) 

LL 

(%) 
24,90 - 

LP 

(%) 
17,95 - 

IP (%) 6,95 - 

SUCS SC / SM SW / SC 

 

Tabela 2 – Composição Granulométrica. 

Amostra 
Aterro 

(%) 

Solo 

Natural (%) 

Pedreg. (%) 8 40 

Areia Grossa (%) 19 24 

Areia Med. (%) 15 11 

Areia Fina (%) 16 6 

Silte (%) 22 8 

Argila (%) 20 11 

CNU - >6 

CC - 38 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Observou-se, até onde os resultados dos ensaios foram obtidos, que o solo 

utilizado para aterrar o terreno é o possível responsável pelas falhas na piscina, por 

Figura 1 – Resultados dos ensaios de compactação. 
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apresentar uma grande quantidade de finos, o que faz com que o solo não apresente 

resistência suficiente para sustentar o peso da construção. 

Considerando a descoberta de um solo com baixo suporte, revela-se a necessidade 

de ter sido feito um estudo mais detalhado do solo que seria utilizado. Fato este, até então, 

comprovado a partir dos ensaios já realizados. 

Este trabalho pode contribuir para mostrar a importância em se fazer um estudo 

do solo adequado, reduzindo custos desnecessários e erros que possam acarretar maiores 

problemas assim como ocorrido. Como também, podendo servir para futuras pesquisas e 

base para conhecer as características do solo em que estará construindo. 
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EFEITOS DA ADIÇÃO DA CINZA DE OLARIA NO CONCRETO NÃO 

ESTRUTURAL  

Natallyane T. da Costa1; Ronald F. da Silva2; Raiane N. da Silva3; Jozilene de Souza4; Veruska Kelly G. R. Avelino5 

1,2,3,4 e 5 IFRN – Campus são Gonçalo do Amarante. 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O município de São Gonçalo do Amarante/RN/Brasil se destaca no setor oleiro, na fabricação de 

tijolos e telhas, no entanto, na produção desses materiais, utiliza-se madeira de cajueiro para queima, 

originado a cinza de olaria, descartada, por vezes, no meio ambiente. Neste contexto, busca-se 

soluções alternativas em processos de produção que façam diferença, seja no preço, na qualidade do 

produto ou na sustentabilidade ambiental, Com isso, há a necessidade não somente de inovação, como 

de aproveitamento de alguns resíduos gerados, dando novas alternativas para esses materiais, 

potencialmente prejudiciais ao meio ambiente, como as cinzas de olarias. Diante da problemática, 

essa pesquisa tem como objetivo analisar o comportamento do concreto com adição de cinza de 

olarias, matéria prima abundante no município, visando avaliar a influência em suas propriedades 

mecânicas. Constatou-se que as cinzas de olaria não têm atividade pozolânica, porém atuam como 

filler, preenchendo os vazios e incrementando a resistência à compressão simples, trazendo benefícios 

ambientais com a reciclagem deste material. Ressalta-se que a pesquisa está em desenvolvimento. 

PALAVRAS-CHAVE: Concreto. Cinzas de Olaria. Resistência mecânica. Sustentabilidade. 

ABSTRACT 

The municipality of São Gonçalo do Amarante/RN/Brazil stands out in the pottery sector, in 

the manufacture of bricks and tiles. sometimes in the environment. In this context, we seek 

alternative solutions in production processes that make a difference, either in price, product 

quality or environmental sustainability. Thus, there is a need not only for innovation, but also 

for the use of some waste generated, giving new alternatives to these potentially 

environmentally harmful materials such as pottery ash. Given the problem, this research aims 

to analyze the behavior of concrete with ash addition of pottery, abundant raw material in the 

city, aiming to evaluate the influence on its mechanical properties. It was found that pottery 

ashes do not have pozzolanic activity, but act as filler, filling the voids and increasing the 

resistance to simple compression, bringing environmental benefits with the recycling of this 

material. It is noteworthy that the research is under development. 

KEYWORDS: Concrete. Ashes of Pottery. Mechanical Resistance. Sustainability. 
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1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que a construção civil modifica direta e indiretamente o meio ambiente, desde a 

extração da matéria prima até o produto final. Neste contexto, destaca-se que a construção civil é 

responsável por um grande consumo de recursos naturais, dessa forma não pode fluir em conjunto 

com o meio ambiente, sem gerar impactos ambientais, logo o estudo de resíduos, passivos ambientais, 

que podem ser inseridos na cadeia de produção de novos materiais, traz uma alternativa para os dois 

setores. 

No entanto, essa batalha para preservar o meio ambiente ainda não é suficiente. “Estima-se 

que o Brasil desperdiça cerca de R$8 bilhões/ano por não reciclar os resíduos da construção e 

demolições, desperdiçando entorno de 60% de resíduos, os quais são responsáveis por um grande 

volume de lixo sólido urbano (ABRECON, 2011, p.1). 

Observa-se que no entorno da cidade de São Gonçalo do Amarante/RN/Brasil, existem 11 

empresas que trabalham produzindo peças cerâmicas, tais como: tijolos, telhas e lajotas. Na confecção 

dessas peças tem-se resíduos que provém da queima da madeira, essa madeira produz a cinza, 

denominada cinza de olaria. 

Em virtude do descarte inadequado, esses resíduos geram impactos ambientais de grandes 

proporções, pondo em risco a vegetação e a população que reside próximo ao local onde essas 

empresas se localizam. Diante do exposto, esta pesquisa se propõe a analisar o reaproveitamento 

desse material, inserindo-o em produtos para a construção civil, como concreto, gerando diminuição 

de gastos com matérias primas, possibilitando uma alternativa viável para o problema ambiental. E 

como objetivos específicos: 

• Quantificar o volume de cinzas gerado nas olarias; 

• Analisar a forma que este resíduo impacta o meio ambiente; 

• Estudar se a inserção desses resíduos em traços de concreto melhora suas propriedades; 

• Averiguar as propriedades do concreto com incorporação de cinzas no estado fresco e 

endurecido. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A utilização das cinzas resultante da queima de diversos materiais, tem se tornado uma 

prática comum para esses resíduos, principalmente quando estas apresentam atividade 

pozolânica, propriedade necessária para substituição ao cimento, visando melhoria nas 

propriedades de durabilidade dos compósitos cimentícios, em variadas formas na construção 

civil.  

Tendo em vista a melhoria contínua do concreto e, por consequência a redução de custos, 

os estudos relacionados ao desenvolvimento de novas adições, como, por exemplo, as cinzas 

de casca de arroz e bagaço de cana, têm se tornado de grande importância, uma vez que 

as adições na produção do concreto têm melhorado suas características 

significativamente. (FAVA; SILVA, 2017, p. 19). 

 

Tratando-se da cinza de olaria, resíduo objeto de estudo desta pesquisa, a mesma é resultante 

da queima da madeira, no processo de fabricação dos materiais cerâmicos (tijolos e telhas), 

eliminados, por vezes, no meio ambiente, por ainda não ter uma alternativa adequada para este 

material.  

Em relação ao dano ambiental, Silva (2017, p. 31) ressalta que “A cinza gerada é um resíduo 

sólido que oferece risco de contaminação ao solo, aos cursos de água, ao ar pela parte dispersa na 

atmosfera, além de riscos à saúde humana, devido a sua toxidade”. 

 

3 METODOLOGIA  

Esta pesquisa encontra-se em desenvolvimento e tem procedimento experimental, sendo 

conduzida nas seguintes etapas: 

a) Revisão e elaboração do estado da arte; 

b) Cadastramento das olarias na região de São Gonçalo do Amarante/RN; 

c) Definição dos riscos ambientais causados pelo descarte das cinzas no ambiente; 

d) Levantamento do volume de cinza gerado pelas olarias locais e coleta do resíduo; 

e) Caracterização das cinzas de olaria (Índice de Finura, EDS e MEV) 

f) Ensaio do Índice de Atividade Pozolânica (IAP); 
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g) Definição do traço de concreto sem função estrutural, com e sem inserção da cinza de 

olaria (percentual inicial de inserção da cinza de olaria no traço de concreto); 

h) Moldagem dos corpos de prova de 10 x 20cm para 28 dias de cura; 

i) Análise dos resultados. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Inicialmente realizou-se o levantamento das olarias/cerâmicas do município de São Gonçalo 

do Amarante/RN, onde foram cadastradas 9 cerâmicas/olarias. Ressalta-se que por uma questão de 

ética, as empresas não terão seus nomes citados, apenas códigos com letras de A a I, na Tabela 1. 

Dentre as empresas cadastradas e, por uma questão de logística, optou-se por realizar a coleta em uma 

única olaria e mais próxima, levando em consideração que, por ser de um mesmo local, as cinzas 

terão as mesmas características. 

Tabela 1 – Cadastro das cerâmicas/olarias – São Gonçalo do Amarante/RN 

 

Para uniformizar a cinza, a mesma passou por um peneiramento na peneira nº 200 (0,075), 

para deixá-la com a granulometria mas fina e tirar as impurezas, como carvão. Em seguida foi 

submetida ao ensaio de EDS (Espectroscopia de Dispersão de Energia) para identificação dos 
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elementos químicos presentes (Tabela 2) e da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), para 

verificar a microestrutura, conforme Figura 1. 

Tabela 2 – Identificação, via EDS, dos elementos químicos presentes no resíduo/cinzas.  

Elemento Ca K Si Fe Sr Ba Mn Rb 

% Presente 84,034 9,739 1,535 1,169 1,133 0,752 0,406 0,039 
 

Observa-se que o resíduo cinza de olaria é composto, basicamente, de Cálcio (Ca), com um 

percentual superior à 84,00% e outros elementos como K, Si, Fe, Sr, Ba, Mn e Rb, somando em torno 

de 16%. 

A imagem da superfície da cinza está apresentada com um aumento de 1.0 kX, observando-

se que o formato dos grãos da cinza é irregular e sua superfície tem aspecto esponjoso, conforme 

mostrado na Figura 1. 

 

Figura 1 – MEV da cinza de olaria (resíduo). 

Para a inserção da cinza de olaria em traços de concreto, fez-se necessário a avaliação do 

índice de atividade pozolânica (IAP), a qual foi determinada de acordo com a NBR 5752 (ABNT, 

2014), que determina o índice de desempenho de materiais pozolânicos com cimento Portland aos, 

28 dias de cura.  

O resultado para o IAP ficou em torno de 35%, encontrando-se fora dos padrões contidos na 

NBR 5752 (ABNT, 2014) e pelos requisitos da NBR 12653 (ABNT, 2014), a qual estabelece valores 

maior ou igual a 90%, neste caso descartou-se seu uso como substituição ao aglomerante, fato também 
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observado por Gomes da Silva et al (2016). No entanto não descartou-se a inserção da cinza de olaria 

nos traços de concreto, pois sua aplicação contribui na diminuição de impactos causado ao meio 

ambiente e à saúde dos moradores locais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Até o momento do desenvolvimento desta pesquisa, que encontra-se em desenvolvimento, 

pode-se destacar que tem-se pontos positivos em diversos fatores, uma vez que o resíduo, cinza de 

olaria, pode ser um insumo alternativo para componentes da construção civil, porém, neste caso, 

ressalta-se o benefício ambiental, evitando seu descarte inadequado no meio ambiente.  

Na cinza coletada realizou-se o ensaio do Índice de Atividade Pozolânica (IAP) com cal e 

cimento, indicando um baixo índice, não sendo indicada para substituição ao cimento, uma vez que 

apresentou atividade pozolânica atestada em norma. No entanto, por ser muita fina, optou-se por 

verificar seu uso como efeito filler, diminuindo os vazios e, possivelmente, incrementando a RCS, 

em traços de concreto sem função estrutural. 

O trabalho está em execução, sem os resultados finais, porém, destaca-se que, no mínimo, o 

uso das cinzas geradas nas olarias locais, na queima do processo para fabricação de produtos 

cerâmicos, trará benefício ambiental com a sua inserção em compósitos cimentícios. 
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SIMGEO – SIMULADOR DE GEOMETRIA RODOVIÁRIA 
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 1,2,3 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Este artigo relata os resultados preliminares de um projeto de pesquisa que tem como objetivo 

principal a avaliação de trechos críticos de rodovias, trechos com altos índices de acidentes, a 

partir da modelagem tridimensional no software Civil 3D©, e posterior simulação de condução 

no game engine Unity©, assim, permitir analisar motoristas reais percorrendo uma rodovia 

virtual. Isto permite uma análise sob o ponto de vista do motorista, obtendo dados que podem 

explicar a recorrência de acidentes no trecho simulado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Segurança viária. Simulador de direção. Game engine. BIM. 

 

ABSTRACT 

This paper reports the preliminary results of a research project that has as its main objective the 

evaluation of critical road sections, sections with high accident rates, using three-dimensional 

modeling in Civil 3D © software, and subsequent driving simulation in the game engine. Unity 

© thus allow to analyze real drivers driving down a virtual highway. This allows an analysis 

from the driver's point of view, obtaining data that can explain the recurrence of accidents in 

the simulated stretch. 

 

KEYWORDS: Road safety. Driving simulator. Game engine. BIM 

1 INTRODUÇÃO 

Os relatórios estatísticos de acidentes de trânsito não são suficientes para diagnosticar a 

necessidade de correções geométricas nas rodovias, principalmente nos trechos de limitação de 

visibilidade decorrentes de curvas de concordâncias horizontais ou verticais. 

Isso ocorre porque no ato do registro do acidente a verificação dos parâmetros 

geométricos não são visivelmente possíveis e, quando perceptível, o registro se limita a 
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informar “defeito na pista” sem detalhar esse defeito. Dados tabulados da Polícia Rodoviária 

Federal relativos ao ano de 2016, revelaram que 2.178 pessoas se envolveram em acidentes em 

rodovias federais cujo registro aponta como causa do acidente "defeito na pista". (BRASIL, 

2016). 

Associado ao Grupo de Estudos e Pesquisa em Integração de Projetos (GIP) do IFRN, o 

projeto de Desenvolvimento de um simulador de direção aplicável à segurança rodoviária, tem 

como objetivo principal testar com segurança, já que se dá num ambiente virtualmente 

controlado, trechos críticos de rodovias que apresentem altos índices de acidentes, verificando 

se estes acidentes foram influenciados pelas características geométricas da rodovia, tais como: 

raio de curvatura, superelevação, superlargura, distância de visibilidade, parâmetro de 

curvatura, etc. 

Além da virtualização do ambiente, é possível desenvolver rotinas que permitam simular 

um passeio virtual pelo ambiente, no caso específico, permitir que o usuário dirija um veículo 

pela rodovia virtual, evitando os riscos iminentes em testes em ambientes reais. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A virtualização de ambientes rodoviários já constitui um importante instrumento para 

realização de pesquisas que investigam a eficácia da sinalização, no que diz respeito à 

compreensão, por parte dos usuários, das informações contidas nos diferentes sinais de 

regulamentação, advertência e indicação. 

Queiroz (2016, p. 143) desenvolveu um simulador de direção de baixo nível e realizou 

testes de usabilidade para avaliar a sinalização de trânsito aplicada às faixas reversíveis, 

concluindo que “a eficácia da sinalização de trânsito depende da familiaridade que o motorista 

tem com os elementos que a compõe (horizontais, verticais, semafóricos e auxiliares).” 

Um simulador de direção de baixo nível não precisa fornecer estímulos de movimento 

além da vibração transmitida por um volante, não requer uma cabine de carro e seu campo de 

visão é limitado a menos de 120° (JAMSON, 2011 apud RANGEL, 2015, p. 48). 
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3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento da simulação, foi utilizado o motor de jogos (game engine) 

Unity©. Esta ferramenta combina modelagem, renderização, animação, física e interatividade. 

O Unity disponibiliza pacotes (assets) gratuitos para o desenvolvimento de vários tipos de 

jogos, inclusive jogos de corrida de carro. 

O desenvolvimento da simulação foi dividido em dois momentos. O primeiro foi a 

modelagem da rodovia, incluindo suas características geométricas, pavimento e sinalização. O 

segundo, a inserção de materiais de renderização, comportamento físico e interação entre os 

elementos. 

Primeiramente, foi realizada a modelagem de um trecho crítico da rodovia RN-003, 

travessia urbana do povoado Manimbú, no município de Tibau do Sul – RN. Para tal, foi 

utilizada a ferramenta BIM Autodesk Civil 3D. A partir de imagens de satélite, o eixo da 

rodovia foi reconstituído através da criação de um corridor no software. Esse modelo 

tridimensional foi exportado para inserção no Unity. 

 
Figura 1 – Visão a partir do veículo de condução. 

Fonte: Captura de tela do Unity. 
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Já no Unity, foi incorporado ao modelo da rodovia os materiais para renderização, os 

quais simulavam o pavimento e a sinalização horizontal. Também foram inseridos os veículos, 

o de condução (player) e os de circulação autônoma (AI’s) utilizando-se o asset Standard.  

A esse ambiente virtual serão associadas rotinas computacionais (scripts) que simulem 

diferentes horários do dia e condições climáticas e permitam, ainda, alterar as características 

geométricas e físicas, como por exemplo: raio de uma determinada curva da rodovia ou a 

velocidade máxima do veículo guiado. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A virtualização do trecho rodoviário experimental de travessia urbana do povoado 

Manimbú, possibilitou alguns resultados iniciais. A reconstituição a partir de ferramentas como 

o Google Earth e o Street View não permitiu a obtenção da inclinação transversal em tangente 

e da superelevação em curva da rodovia, limitando-se a obtenção de dados geométricos do 

traçado horizontal e vertical (greide). Quanto ao traçado horizontal, a reconstituição do eixo por 

imagem de satélite mostra-se imprecisa na determinação da presença de curva de transição na 

concordância horizontal entre tangentes. 

Ao utilizar o asset EasyRoads3D do Unity, percebeu-se algumas limitações quanto à 

manipulação dos parâmetros geométricos de uma rodovia. Nele, não é possível inserir raios de 

curvas circulares, tampouco de curvas espirais de transição, o que acarretou a necessidade de 

gerar notas de serviço com pontos sucessivos que, combinados, formam as curvas. Ao exportar 

o corredor do Civil 3D para o Unity, percebeu-se perda de qualidade na Mesh, sendo necessária 

a intermediação do 3ds Max através de arquivo VSP 3D para, finalmente, ser exportado em 

formato FBX. 

A inserção e teste de veículos do asset Standard mostrou a necessidade de estudo da 

dinâmica associada a um veículo real. O entendimento físico da aceleração, frenagem, atrito e 

forças atuantes na trajetória curva é fundamental para a aproximação da condução virtual à real. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os resultados iniciais, apontam que o Civil 3D possui as melhores ferramentas para 

modelagem da rodovia a partir dos seus parâmetros geométricos, pois incorpora informações 

como raio da curva circular, comprimento da espiral de transição, superelevação e superlargura, 

dentre outros. 

Como resultado final, esperamos disponibilizar um simulador de direção capaz de 

diagnosticar a segurança de uma determinada concordância de uma determinada rodovia, 

levando em consideração tanto os parâmetros geométricos quanto o comportamento de um 

determinado grupo de motoristas, os quais, por questões diversas, podem ter um 

comportamento não previsto quando da definição dos parâmetros geométricos presentes na 

literatura.  

Esperamos que o simulador gere uma demanda contínua pelo diagnóstico da segurança 

rodoviária no estado do Rio Grande do Norte, a qual poderia ser absorvida pelos alunos do 

curso de estradas, extensionistas do Núcleo de Extensão e Prática Profissional da Diretoria 

Acadêmica de Construção Civil do Campus Natal Central. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Diante de uma presença massiva da internet e da tecnologia no cotidiano das pessoas, sobretudo 

na vida dos jovens cada vez mais conectados, surgem novas estratégias de ensino aprendizagem 

aliadas ao desenvolvimento tecnológico de forma a aperfeiçoar e complementar os métodos. 

Ao observar a frequência dos discentes nos centros de aprendizagem e nas tutorias no campus 

de São Gonçalo do Amarante, percebeu-se que estes procuram auxílio preponderantemente nos 

dias que antecedem as atividades avaliativas, como também que os alunos que procuraram 

auxílio, tiveram seus rendimentos acrescidos. Mediante a este contexto, medidas que 

proporcionassem aos discentes um ambiente não só de retirada de dúvidas, mas também de 

diversão com a finalidade de promover a aproximação e cativação dos alunos com a disciplina 

foram buscadas. O trabalho de tutoria foi desenvolvido em 3 turmas no turno vespertino do 

curso de Edificações Integrado, sob orientação do prof. Carlindo Neto, nas disciplinas de 

Instalações Prediais, sendo desenvolvidas atividades que proporcionem um maior contato com 

a tutoria, e a criação de um quadro interativo denominado QueTAL, sob o auxílio de uma rede 

social (Instagram). Sendo um plano de trabalho elaborado para tornar a tutoria acadêmica mais 

interativa e atrativa, tornando o tutor mais ativo e sua atividade mais expressiva no campus. As 

estratégias estão sendo bem correspondidas o que contribui para um ambiente educativo mais 

estimulante e aumenta a qualidade de vida e estudo do aluno, como também reduz o índice de 

evasão, e coopera para a verticalização do ensino na área acadêmica do curso. 

1 INTRODUÇÃO 

Preliminarmente, deve-se saber que, a atividade de tutoria proporciona diversos 

benefícios em suas três vertentes alcançadas, professor orientador, tutor e alunos. Dentre estas, 

destaca-se a expansão da carga intelectual e social do tutor, através do aprofundamento em sua 
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disciplina e contato com os alunos, como também o suporte dado ao docente e a relação 

acadêmica de benefício mútuo através da troca de conhecimentos entre os estudantes.  

 Na perspectiva de Leandro Fagoso (2009), o laboratório vivido na tutoria serve para 

despertar vocações ou para prevenir erros futuros. Sendo uma excelente ferramenta para a 

melhoria da formação daquele que se aproxima de uma disciplina ou área de conhecimento, 

promovendo uma formação integrada e contribui com o ensino da população que assiste a 

disciplina.  

Dentre as atribuições da tutoria de Instalações Prediais, sob a orientação do professor 

Carlindo Neto Avelino, realizada no campus de São Gonçalo do Amarante, constam-se 

preponderantemente, o apoio ao discente no processo de aprendizagem, sanando eventuais 

dúvidas, e a responsabilidade de organização do laboratório e de seus equipamentos.  

Ao observar a frequência dos discentes nos centros de aprendizagem e nas tutorias, 

percebeu-se que estes procuram auxílio preponderantemente nos dias que antecedem as 

atividades avaliativas, como também que os alunos que procuraram auxílio, tiveram seus 

rendimentos acrescidos.  

Com base nestas análises, buscou-se alternativas que pudessem proporcionar a maior 

frequência dos alunos nas atividade de tutoria a fim de que as dificuldades apresentadas no 

decorrer do bimestre sejam amenizadas e o aprendizado eficaz. Medidas que proporcionassem 

aos discentes um ambiente não só de retirada de dúvidas, mas também de diversão com a 

finalidade de promover a aproximação e cativação dos alunos com a disciplina.  Desta 

forma, este trabalho, apresenta o relato de experiência e esboça atividades planejadas e 

executadas durante a proposta de uma tutoria acadêmica mais interativa e atrativa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Ao buscar maneiras diferenciadas que primem pela participação, pelo 

respeito ao tempo e habilidades de cada educando é imprescindível perceber 

que a sociedade contemporânea está imersa às novas tecnologias, seja para 

relacionar-se, trabalhar e até mesmo para aprender. É preciso, então, mudar a 

ideia de educação [...] por meio de um ambiente tecnológico e inovador. 

(INOCENTE et al., 2016, p.1) 
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Destaca-se, portanto, a importância da busca por novas estratégias de ensino 

aprendizagem aliadas ao desenvolvimento tecnológico de forma a aperfeiçoar e complementar 

os métodos. Segundo a perspectiva da autora, em uma geração tão conectada, sobretudo no 

contexto tecnológico atual, a educação e a tecnologia devem caminhar lado a lado.  

De acordo com Brito et al. (2014), a utilização de redes sociais auxilia os lecionadores 

no processo de aprendizagem, a partir da possibilidade de extinguir dúvidas de alunos a 

qualquer hora, em qualquer lugar, promover atividades em grupo para aumentar a interação 

entre os alunos e compartilhar conhecimentos e experiências. 

Segundo Silva e Cogo (2007), essas tecnologias estão transformando as maneiras de 

ensinar e aprender, oferecendo maior versatilidade, interatividade e flexibilidade de tempo e de 

espaço no processo educacional. 

3 METODOLOGIA  

Para a realização deste trabalho optou-se pela técnica de análise teórica das práticas 

didático-pedagógicas realizadas durante o período de atuação da tutoria até o presente 

momento. O trabalho de tutoria foi desenvolvido em 3 turmas no turno vespertino do curso de 

Edificações Integrado, perfazendo um total de aproximadamente 55 alunos.  

Buscando um maior contato com a turma foram propostas uma série de atividades, como 

a produção de vídeos explicativos realizados com peças do laboratório sob a orientação do tutor, 

trabalhos que necessitam da visualização esquemática das instalações que foram facilitados pela 

presença em laboratório, e o uso das redes sociais como ferramenta para o melhor 

aproveitamento da disciplina. Surgindo o “QueTal” um quadro projetado, inicialmente apenas 

com a finalidade de divulgar a atividade de tutoria, através de desafios colocados na lousa para 

que os alunos pudessem resolver, mas que com a evolução da ideia tornou-se também virtual.  

Através da rede social Instagram, os alunos podem tirar dúvidas, sugerir ideias, 

participar de desafios em enquetes, e onde se cumpre o objetivo original do quadro, divulgar e 

promover a tutoria. A página é administrada pelo próprio monitor que periodicamente tenta 

instigar os alunos a fazer visitas ao laboratório e participar do “QueTal”. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Neste artigo utilizamos duas fontes de dados: gravações de assuntos explicados pelos 

próprios discentes no laboratório, e as respostas dos alunos a um questionário após o primeiro 

semestre de aulas. Os vídeos elaborados pelos alunos foram realizados em laboratório e com 

materiais do laboratório. Desta forma, os alunos foram compelidos a frequentar o laboratório 

para suas filmagens, como também conhecer os equipamentos.  

Buscando entendimento da importância da tutoria para os alunos, e verificar os 

resultados obtidos pelos alunos por meio de atividades orientadas, foi desenvolvido um 

questionário composto de sete perguntas. Neste questionário os alunos tiveram a oportunidade 

de apontar se a tutoria os auxiliou e se o rendimento deles melhorou.   

Os resultados obtidos foram positivos, permitindo visualizar a dificuldade na disciplina 

confessada pelos próprios alunos, em que cerca de 64,3 % dos alunos, consideram ter 

dificuldade de média a alta nas disciplinas de instalações prediais. E mais de 90% dos alunos 

relatam que a tutoria ajudou na resolução de atividades, revelando a importância deste trabalho 

e justificando a necessidade de busca por novos métodos que mantenham o aluno estimulado a 

estudar. 

Com o intuito de tonar a atividade de tutoria mais ativa ao tutor e sua atuação mais 

expressiva no campus, um plano de trabalho foi elaborado, todas as sextas-feiras o tutor realiza 

a “Sexta do Desafio” um quadro do “QueTAL” que estimula os alunos a relembrarem os 

assuntos passados, se aprofundarem no conteúdo e promover a integração das disciplinas de 

Instalações Prediais. Os alunos se divertem, aprendem e ao final, os alunos que resolvem o 

problema são comtemplados com uma pequena premiação. A Figuras 1 apresenta alguns dos 

alunos que participam do desafio, já na Figura 2 pode-se observar o perfil na rede social criado 

como forma de aproximar a relação aluno-disciplina e divulgar as ações. 
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Espera-se que com o decorrer das atividades e promoção das redes sociais, os alunos 

venham cada vez mais estar presentes nos laboratórios, praticando e se aprofundando no 

conteúdo, causando maior proximidade com a disciplina, identificação com o curso, 

aumentando a qualidade de vida e estudo do estudante, como também reduzindo o índice de 

evasão. E que tais práticas socioeducativas se perpetuem para os próximos editais de tutoria e 

tutoria de outras disciplinas possam ser influenciadas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos sugerem que as estratégias desenvolvidas estão cumprindo seu 

propósito, mostrando-se satisfatórias e contribuindo para um ambiente agradável de ensino. 

Com a presença das redes sociais no cotidiano das pessoas, sobretudo na vida dos jovens cada 

vez mais conectados e alinhados as novidades tecnológicas, a utilização da tecnologia de 

comunicação permite ao estudante aproveitar o tempo na rede para aprofundar seu 

conhecimento.  

 

Figura 2: Instagram da Tutoria 

Fonte: Acervo do Autor, 2019. 

Figura 1: Desafio da Sexta, QueTAL presencial 

Fonte: Acervo do Autor, 2019. 
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Conclui-se que a tutoria é uma atividade transformadora no currículo de um estudante, 

proporcionando enriquecimentos de vivências, conhecimento e permitindo que este tenha 

experiência na área de docência. Sendo uma experiência prazerosa e que estimula a 

solidariedade, responsabilidade, compromisso e o interesse pela docência. Sendo 

potencializada e gerando mais benefícios quando bem trabalhada e estimulada, permitindo que 

os alunos explorarem mais a fundo o que não se pode executar totalmente em sala de aula 

devido ao tempo limitado de horário. 
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COMPARAÇÃO DAS PERDAS DE CARGA TEÓRICAS E REAIS EM 

TUBULAÇÕES DE POLICLORETO DE VINILA  

 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A estimativa das perdas de carga em sistemas hidráulicos constitue etapa fundamental 

para determinação dos diâmetros das peças e conexões utilizadas nas instalações prediais. Este 

trabalho tem o objetivo de comparar as perdas de carga teóricas estimadas através de métodos 

largamente utilizados, com as perdas de carga reais observadas a partir de um experimento com 

tubos e conexões de Policloreto de Vinila (PVC). Uma vez realizados os experimentos, espera-

se que os resultados obtidos se aproximem dos resultados teóricos, comprovando assim, a 

acurácia dos métodos apresentados pela literatura técnica. Todavia, fatores como idade das 

tubulações, calibração dos manômetros e erros experimentais podem contribuir para o 

distanciamento dos resultados obtidos.  

PALAVRAS-CHAVE: Pressão. Tubulações. Hidráulica. 

ABSTRACT 

Estimating pressure losses in hydraulic systems is a fundamental step in determining the 

diameter of parts and connections used in building installations. This work aims to compare the 

theoretical pressure losses estimated by widely used methods, with the real pressure losses 

observed from an experiment with polyvinyl chloride (PVC) pipes and fittings. Once the 

experiments have been performed, it is expected that the results will approximate the theoretical 

results, thus proving the accuracy of the methods presented in the technical literature. However, 

factors such as age of pipes, calibration of pressure manometers and experimental errors may 

contribute to the distancing of the results obtained. 
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KEYWORDS: Pressure. Pipes. Hydraulics. 

1 INTRODUÇÃO  

A determinação das perdas de carga é fundamental para o projeto de sistemas de 

bombeamento e distribuição de água em uma edificação. A perda de carga pode ser entendida 

como a energia que o líquido irá despender para escoar na tubulação, isto é, a perda de pressão 

no encanamento (MACYNTIRE, 2010, p. 17). Em virtude da complexidade da estimativa 

destas perdas, em função das inúmeras variáveis que estão envolvidas no problema, diversos 

perquisadores proporam sistemas simplificados baseados em experimetos empíricos. 

Este trabalho irá focar nos método desenvolvidos pelos pesquisadores Fair-Wipple-

Hsiao (1930) (método 1) e por Hazen-Williamns (método 2). A ABNT NBR 5626:1998 sugere 

a adoção do método 1 para tubos de pequenos diâmetros (até 100mm).  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

As perdas de carga em tubulações se dividem em duas parcelas: as perdas de carga 

distribuídas e as perdas localizadas. As perdas distribuídas são aquelas decorrentes da 

viscosidade do líquido, ou seja, do atrito relativo das partículas no escoamento, e do contato do 

líquido com as paredes do tubo, já que estes apresentam uma determinada rugosidade. Já as 

perdas de carga localizadas, são observadas a partir do choque do liquído com singulirades, ou 

seja, qualquer obstáculo ao fluxo contínuo do líquido. Mudanças de direção, registros e entrada 

e saída de tubulação em reservatório, são exemplos de elementos causadores de perdas de carga 

localizadas. (CREDER, 2014, p. 27) 

Em virtude da complexidade e singularidade de cada peça inserida em uma tubulação, 

as perdas de carga localizadas são estimadas com base em um comprimento equivalente 

referente a uma tubulação de mesmo diâmetro, dando origem ao método dos comprimetos 

equivalantes. A perda de carga total, é então calculada pela soma das perdas de carga localizadas 

e distribuídas. Com os valores estimados e sabendo-se as pressões mínimas nos pontos de 

utilização e as alturas a serem vencidas (para instalações de bombeamento), parte-se para a 
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escolha definitiva dos diâmetros das tubulações em sistemas hidráulicos. (MACYNTIRE, 2010, 

p. 17) 

3 METODOLOGIA (ATÉ 200 PALAVRAS) 

Para alcance dos objetivos apresentados, a pesquisa seguirá os seguintes passos: 

1 – Montagem do experimento em laboratório (já executada); 

2 – Estimativa das perdas de carga pelos métodos 1 e 2; 

3 – Verificação da perda de carga real no sistema; 

4 – Comparação dos resultidos obtidos. 

A Figura 01 apresenta um esquema simplificado do sistema montado para a realização 

da pesquisa. O esquema foi montado de forma a permitir três diferentes percursos para a água, 

gerando assim três perdas de carga possíveis. 

Figura 01 ─ Esquema simplificado do experimento montado. 

 

Fonte: Autoria própria (2019) 

 

 

2259 



 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se que os resultados obtidos com o experimento se aproximem dos resultados 

teóricos, comprovando assim, a acurácia dos métodos apresentados pela literatura técnica. 

Todavia, fatores como idade das tubulações, temperatura da água, calibração dos manômetros 

e erros experimentais podem contribuir para o distanciamento dos resultados obtidos.   

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A determinação das perdas de carga constitue etapa fundamental no projeto hidráulico 

de qualquer edificação é e importante que a sua estimativa esteja em consonância com a 

realidade. Perdas de carga superdimensionadas, podem gerar prejuízos econômicos em virtude 

da escolha de tubulações de grande diâmetro, enquanto que perdas de carga subdimensionadas, 

podem afetar o conforto dos usuários nas atividades relacionadas ao uso da água. 
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COMPORTAMENTO DA ABSORÇÃO POR 

CAPILARIDADE EM ARGAMASSAS COM ADIÇÃO DE 

SÍLICA ATIVA 

Vinícius Pedro Sousa de Lima Liberalino1; Diego Gomes Alves da Cunha2; Vivian Gabrielly 

Cavalcante da Costa3; Jozilene de Souza4 e Veruska Kelly Gomes Rocha Avelino5 

1,2,3,4 e 5 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Os problemas provenientes das patologias na construção, assunto recorrente e debatido entre os 

pesquisadores, como, por exemplo, infiltrações diversas nos revestimentos, explicitam a 

necessidade do desenvolvimento de pesquisas na área que busquem reduzir os danos advindos. 

A presente pesquisa tem como objetivo analisar se a inserção da sílica ativa nos traços das 

argamassas influencia na redução da absorção por capilaridade, em virtude de grande parte dos 

problemas associados a infiltrações no revestimento resultarem de um excesso no índice de 

vazios e pela falta de impermeabilização. No desenvolvimento da pesquisa, consultou-se base 

de dados, dentre elas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, bem 

como artigos nacionais e internacionais. Inicialmente realizou-se a caracterização dos materiais 

e definição do fator água-cimento. Baseado na avaliação dos diferentes traços e análise dos 

parâmetros da argamassa de revestimento, como capilaridade, índice de vazios e resistência a 

compressão simples, é que o referido estudo tem como resultados esperados uma contribuição 

na redução das patologias associadas a argamassa de revestimento, tal qual a influência positiva 

da adição mineral realizada quanto a sua impermeabilização. 

PALAVRAS-CHAVE: Argamassa. Capilaridade. Sílica. 

ABSTRACT 

The problems arising from the pathologies in construction, a recurring subject debated among 

researchers, as, for example, various infiltrations in the coatings, explain the need for the 

development of research in the area that seeks to reduce the damage that results. The objective 

of this research is to analyze if the insertion of the active silica in the mortar traces influences 

the reduction of capillary absorption, due to the fact that most of the problems associated with 

coating infiltration result from an excess of voids and lack of waterproofing. In the development 

of the research, we consulted databases, among them the norms of the Brazilian Association of 

Technical Standards - ABNT, as well as national and international articles. Initially, the 

materials were characterized and the water-cement factor was defined. Based on the evaluation 

of the different traces and analysis of the coating mortar parameters, such as capillarity, void 

index and simple compressive strength, this study has as expected results a contribution in 

reducing the conditions associated with the coating mortar, such as the positive influence of the 

mineral addition performed on its waterproofing. 
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KEYWORDS: Mortar. Capillarity. Silica. 

1 INTRODUÇÃO 

A argamassa, amplamente utilizada na construção civil, possui tradicionalmente em sua 

composição agregado miúdo, cal, cimento Portland e, geralmente, aditivos que buscam 

proporcionar melhorias em suas propriedades. Pesquisas no âmbito das características técnicas 

da argamassa são de grande relevância na prevenção de patologias e problemas inerentes a elas, 

ao exemplo de doenças causadas por excesso de umidade, bolor e infiltrações.  

O presente estudo tem como principal foco as patologias associadas a água, uma vez que 

problemas na impermeabilização são uma das principais causas da referida deficiência nas 

edificações. Buscando melhorias nas propriedades das argamassas, pode-se evitar o excesso de 

umidade em seu interior, visto que a água exerce fundamental importância nos processos de 

degradação.  

Argamassas com um reduzido índice de vazios resultam em uma menor permeabilidade, 

oferecendo resistência ao fluxo de água e minimizando a degradação. Uma maneira de reduzir 

a permeabilidade é através do uso de adições que, devido a seus efeitos filler e pozolânico, 

atuam como modificadores da matriz cimentícia. (SCHMALZ et al, 2017, p.1). Buscando obter 

resultados favoráveis em sua influência na impermeabilização dos materiais estudados, a 

pesquisa pode encontrar obstáculos quanto a disponibilidade de equipamentos necessários para 

realização dos ensaios e demais análises referidas a NBR 16072 (ABNT, 2012). Desta forma, 

esta pesquisa propõe-se a avaliar o índice de consistência, determinar o fator água-cimento a 

ser utilizado, caracterizar os materiais, avaliar a atividade pozolânica da sílica, tal qual sua 

influência na absorção por capilaridade em argamassas de revestimento com diferentes teores 

de sílica no traço. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Por agregar superiores propriedades, pela substituição parcial do componente mais caro 

do concreto, o cimento Portland, e por reduzir a circulação de subprodutos de indústrias 

poluentes, a utilização de materiais pozolânicos é justificada e acarreta potenciais benefícios. 
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(MORAES; LOPES, 2010, p.16). A sílica ativa, subproduto da produção do ferro silício e o 

silício metálico, possui partículas com diâmetro médio de 0,1 e 0,2 µm e por ser mais fina que 

as partículas do cimento Portland, confere a ela os efeitos pozolânicos e filler. (DAL MOLIN, 

2011, p.261).   

Os efeitos no concreto e argamassas com adição de sílica ativa devem-se as suas 

propriedades físicas e químicas, sendo eles seu formato e finura e alto teor de sílica na forma 

amorfa, apresentando em torno de 210% de atividade pozolânica com cimento Portland. 

(WOLSIEFER, 1991, p.529). A umidade presente na alvenaria que está em contato com o solo 

possui difícil estudo e controle, sabendo que a água que sobe no revestimento vem da umidade 

natural do solo. Existem três mecanismos fundamentais na fixação da umidade: higroscópica, 

condensação e capilaridade. Ao colocar-se um material poroso em contato com água na fase 

líquida, ocorre o principal fenômeno citado, a capilaridade. (SANTANA et al., 2017, p.15).. 

3 METODOLOGIA 

A presente pesquisa possui caráter experimental, realizando a revisão da literatura 

técnica pertinente ao tema estudado, a coleta dos materiais para a elaboração do traço de 

argamassa e caracterização, o estudo do fator água-cimento, seguindo as diretrizes da NBR 

13281 (ABNT, 2005), a avaliação da atividade pozolânica com sílica ativa, de acordo com as 

NBRs 5751(com cal) e 5752 (com cimento), a moldagem dos corpos de prova convencional 

(sem sílica, como parâmetro de avaliação para as propriedades em análise) e com diferentes 

percentuais de sílica, por cura de 28 dias e a avaliação da absorção por capilaridade, de acordo 

com a NBR 16072 (ABNT, 2012) e NBR 9779 (ABNT, 2012). Com o traço e fator 

água/cimento definidos serão moldadas as argamassas com diferentes percentuais da adição de 

sílica ativa. Posteriormente, deve-se analisar a consistência da argamassa e demais 

propriedades, como índice de vazios, massa específica e resistência a compressão simples. Com 

a pesquisa em desenvolvimento, esta encontra-se no presente momento na realização dos 

ensaios de absorção por capilaridade. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Verifica-se, na literatura estudada, a utilização da sílica ativa em outros processos 

construtivos, como seu emprego em concretos, todavia sua influência quanto à absorção por 

capilaridade ainda carece de estudos e análise. Como a permeabilidade é influenciada por 

fatores como granulometria dos agregados, índice de vazios, natureza do ligante e a espessura 

do revestimento (BERTO et al, 2018, p.2), espera-se que a adição da sílica ativa nas argamassas 

de revestimento proporcione uma redução no número de vazios, influenciando positivamente 

na permeabilidade e redução da absorção por capilaridade.   

A existência de estudos na área da construção civil faz-se de suma importância para a 

solução de problemas associados às patologias nos revestimentos, proporcionando um melhor 

custo-benefício das edificações. A análise da adição da sílica ativa nas argamassas de 

revestimento é essencial na comprovação de sua eficácia na impermeabilização do material em 

questão, podendo proporcionar prevenção de diversas complicações, a exemplo de problemas 

de saúde originados por patologias existentes na construção.  

Desse modo, espera-se contribuir com uma solução para redução nas patologias da 

argamassa no quesito de infiltrações, pois sabe-se que estes problemas podem ser evitados 

durante a execução, como afirmou TAGUCHI, 2010, p.18, em seus estudos sobre o tema. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o desenvolvimento do referido estudo, as percepções e interesses associados ao 

âmbito da inovação e pesquisa são despertados, possibilitando aos pesquisadores vivenciarem 

e relacionarem a prática com a teoria estudada, ressaltando a indubitável relevância que a 

pesquisa apresenta na formação técnica e pessoal.    

REFERÊNCIAS 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 5751: Materiais 

pozolânicos – Determinação de atividade pozolânica –Índice de atividade pozolânica com 

cal. Rio de Janeiro, 2012.  

2264 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

________. NBR 5752: Materiais pozolânicos –Determinação de atividade pozolânica com 

cimento Portland –Índice de atividade pozolânica com cimento. Rio de Janeiro, 2012.  

________. NBR 13281 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e tetos 

– Requisitos. ABNT, Rio de Janeiro, 2005.  

________. NBR 16072- Argamassa impermeável. ABNT. Rio de Janeiro, 2012.  

BERTO, L. K; GODOI, R.; AMARO, L. P; CORSO, M.; RIBEIRO, J. R; REZENDE, L. C. S. 

H. Análise da relação entre a permeabilidade e as características mecânicas do revestimento 

asfáltico permeável. Revista da Universidade Vale do Rio Verde, v.16, n.2, 2018.  

DAL MOLIN, D. C. C. Adições Minerais. Concreto: Ciência e Tecnologia. v. 1, cap. 08, p. 

261309. São Paulo: IBRACON, 2011.  

MORAES, M.Q.; LOPES, R. R. Análise da contribuição da adição de microssílica e 

nanossílica na resistência à compressão de concretos convencionais. Trabalho de Conclusão 

de Curso - Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO, 2010.  

SANTANA, B. V.; ALEIXO, I. V. Avaliação da absorção por capilaridade de argamassas 

para revestimento com diferentes aditivos impermeabilizantes. 2017. 2 f. Programa de 

Iniciação Científica. Centro Universitário de Brasília – UniCEUB. Faculdade de Tecnologia e 

Ciências Sociais Aplicadas – FATECS. Brasília/DF, 2017.  

SCHMALZ, R.; FERREIRA, F. G. S.; QUARCIONI, V. A.  Estudo de argamassas com 

incorporação de sílica ativa e nanosílica, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de 

São Paulo - IPT). Revista Técnico-Científica do CREA-PR - ISSN 2358-5420 – Ed. Especial – 

Setembro de 2017 – p. 1 - 15.  

 

 

 

2265 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

USO DE FERRAMENTAS BIM EM ORGANIZAÇÕES DO  

RN-BRASIL VOLTADAS PARA INFRAESTRUTURA DE 

TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

Carlos Eduardo de Lima.1; Suerda Campos da Costa.2; e Josyanne Pinto Giesta3 
1,2Faculdade Estácio de Natal e 1,3IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias – Engenharia Civil 

RESUMO 

Esta pesquisa trata da caracterização da implementação e uso de métodos de modelagem da 

informação da construção (BIM) aplicados em infraestrutura de transportes rodoviários no Rio 

Grande do Norte (RN), Brasil. Buscando obter dados reais sobre o desenvolvimento local no 

tocante ao emprego de novas tecnologias direcionadas ao ensino, elaboração de projetos, 

construção e operação de estradas rodoviárias nesta unidade federativa. O método utilizado 

consiste de revisão teórica acerca do tema proposto, além de questionário estruturado aplicado 

a organizações públicas e privadas do setor em questão, embasando-se na estratégia de 

implementação da metodologia BIM no Brasil. Desde o início das buscas bibliográficas, 

percebeu-se enorme quantidade de publicações tratando sobre implementação da metodologia 

no seio acadêmico e, em sua maioria, os trabalhos são voltados para edificações, representadas 

pela indústria de Arquitetura, Engenharia, Construção e Operação (AECO). Os estudos com 

dados locais são poucos, quando comparadas na esfera mundial e nacional, ainda que a respeito 

de obras verticais, porém inexistentes, ou não foram localizadas, publicações sobre 

infraestrutura de rodovia. A análise continua em fase de aplicação do questionário. 

PALAVRAS-CHAVE: BIM. Infraestrutura Rodoviária. BIM para Rodovias. Rodovias do RN. 

ABSTRACT 

The objective of this study is to characterize the Implementation and usage of building 

information modelling (BIM) methods applied in road transportation infrastructure in the 

Brazilian State of Rio Grande do Norte (RN). Seeking to obtain local data about the 

development and usage of new technologies applied to the teaching, elaboration of projects, 

construction and operation of roads in this federation unit. The method consists on bibliographic 

reviews about of the topics covered and a questionnaire structured applied to public and private 

organizations of the sector in question, based on the strategy of Implementation of the BIM 

methodology in Brazil. The reviews showed high quantities of publications focused on 

academic researches and, mainly, the works are directed to buildings, represented by 

Architecture, Engineering, Construction and Operations (AECO) industry. The studies with 

local data are few, when compared on the world and national scale, although to respect of 

vertical buildings, however inexistent, or were not found, researches about road infrastructure. 

This study still continues in application phase of the questionnaire. 

KEYWORDS: BIM. Road infrastructure. BIM to Highways. RN’s Highways. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ultimamente, tem-se discutido bastante a respeito dos benefícios trazidos pelo conceito 

de BIM (Building Information Modeling), como redução dos custos de construção, do tempo 

de projeto, de execução da obra, dos erros em documentos e aumento da satisfação do cliente 

(BRANDÃO, 2014, p. 11), dentro dos campos das políticas, das tecnologias e dos processos 

para a concepção de um empreendimento (SUCCAR, 2010, p. 359). No entanto, observa-se que 

essas discussões são mais focadas na indústria de edificações que na indústria da infraestrutura 

(SHOU et al., 2015, p. 305). Nesta última, estão inseridos serviços básicos de uma sociedade 

que são variáveis determinantes do nível de desenvolvimento da mesma.  

Neste contexto, inclui-se o bom funcionamento dos serviços de mobilidade  

(PIMENTA et al., 2017, p. 1), cujo modal rodoviário, na matriz brasileira de transportes, 

responde por 61% do deslocamento de cargas e 90% de circulação de pessoas, conforme a 

Confederação Nacional do Transporte (CNT, 2018). A indústria da infraestrutura é tão 

importante quanto a da construção de edifícios e, por esse motivo, poderia ser melhor abordada 

a fim de se obter as mesmas prerrogativas que o BIM possibilita ao setor de edificações. 

Portanto, esta pesquisa propõe analisar o estágio de utilização dos métodos BIM para 

infraestrutura de transportes rodoviários nas organizações públicas e privadas deste setor no 

Estado do Rio Grande do Norte (RN), Brasil. Embasado no plano estratégico de implementação 

do BIM, estabelecido pelo Comitê Gestor do BIM-BR (CG-BIM), definindo o Programa 

PROART (de recuperação e reabilitação de obras de arte especiais) do Departamento Nacional 

de Infraestrutura de Transportes (DNIT) como um dos projetos piloto para adoção da 

metodologia na esfera do governo federal, devendo viabilizar as contratações de projetos e 

especificações em BIM até o ano de 2021 (SILVA, 2018). Configurando-se como urgente o 

uso desses processos em infraestrutura de transportes e consequentemente o desenvolvimento 

de pesquisas nessa temática são essenciais.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para o Comitê Estratégico de Implementação do BIM no Brasil, a Modelagem da 

Informação da Construção é definida como o conjunto de tecnologias e processos integrados 
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que permitem a criação, utilização e atualização de modelos digitais de uma construção durante 

todo o ciclo de vida de um empreendimento de arquitetura e de engenharia, desde a concepção 

do projeto, passando pelo acompanhamento e controle de obras, até sua operacionalização 

abrangendo obras verticais e horizontais (CE-BIM, 2018). Radüns (2013) propôs a aplicação 

do BIM em projetos de infraestrutura focado na necessidade da modernização e implantação de 

novas técnicas no controle e integração de informações nas etapas da concepção de um 

empreendimento horizontal. O estado do RN tem 70% de suas rodovias estaduais em péssimas 

condições de conservação e 87% apresentaram  problemas na geometria (CNT, 2018), muito 

provavelmente gerados em alguma das etapas, com isso o BIM pode mudar esta realidade. 

Os desafios acionados por essa implementação, estão ligados aos obstáculos do 

processo, contexto social, questões técnicas e custos associados, sendo este último o mais 

pertinente na indústria da construção (HARON, HARUN E SOH, 2017, p. 666),  

Paiva (2016, p. 4) acrescenta como barreiras a falta de padronização nacional, ausência de mão 

de obra qualificada, problemas organizacionais e legais, requerendo planejamento e 

treinamento para adoção do BIM.  

3 METODOLOGIA 

A metodologia empregada nesta pesquisa discorre através de revisão bibliográfica 

acerca das discussões sobre a implementação de processos BIM, analisando a esfera acadêmica 

e a indústria de AECO, relacionando as abordagens sobre o BIM e a área de infraestrutura de 

transportes rodoviários. Quanto a determinação quanti qualitativa, buscando caracterizar o uso 

de operações com BIM na área em questão, optou-se pela aplicação do método empregado por 

Carmona e Carvalho (2017, p. 391), fazendo-se as devidas adaptações ao grupo focal e 

conforme a Estratégia BIM DNIT (SILVA, 2018) para adoção da tecnologia em suas operações. 

Foi aplicado questionário estruturado contendo uma breve explicação acerca do objetivo 

da pesquisa, caracterização do respondente e da organização, o conhecimento sobre BIM, a 

implementação e utilização desses processos, aspectos que dizem respeito aos obstáculos 

identificados e expectativas futuras quanto a esta metodologia. O questionário visa coletar 

dados que indiquem o nível de conhecimento sobre BIM por parte dos respondentes, 

dimensionar a utilização do método, seus meios, áreas de atuação, processos operacionais, 

2268 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

ocorrência de interoperabilidade, identificar e relacionar os gargalos da sua implementação com 

os das fontes citadas e, sobremaneira, subsidiar estudos futuros, além de relativizar este estudo 

com outras regiões e localidades.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Nas revisões, verificou-se que a implementação de BIM (Building Information 

Modeling), não ocorre pela simples aquisição de programas e plataformas com esta 

metodologia, é necessário que haja completa interação entre os campos dos processos e das 

políticas, levando ao desenvolvimento profissional contínuo dos operadores BIM; correlação 

entre as áreas das políticas e das tecnologias, mediante normas de interoperabilidade (BIM 

integráveis); e a união entre os campos das tecnologias com o campo dos processos integra a 

rede de colaboradores em um comunidades de práticas. A implementação do BIM ocorre junção 

dessas três subáreas  (SUCCAR, 2009, p. 362 e 363). 

Até o instante desta publicação, foram obtidas 25 respostas (entre engenheiros, 

arquitetos e técnicos) de 60 previstas (41,67%). Carmona e Carvalho (2017, p. 392) obtiveram 

35% de participação e relatam que, em suas revisões, foram encontrados valores variando entre 

11% e 39%. Das 25 participações nesta pesquisa, a maioria ocupa cargos administrativos e 76% 

eram da área de engenharia civil, 16% de áreas técnicas e 8% de arquitetura e urbanismo. 

Somente 44% dos entrevistados foram do público alvo e os dados sobre BIM para infraestrutura 

se concentram entre estes, onde verificou-se que todos conhecem o termo BIM e 45,5% utilizam 

ou utilizaram a metodologia em alguma etapa da rotina de trabalho, principalmente na 

elaboração de projetos. O trabalho continua em fase de finalização da aplicação do questionário, 

processamento das informações coletadas e edição de artigo completo. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em primeira análise, no que diz respeito à implementação da metodologia BIM na 

indústria da infraestrutura de transportes rodoviários, verificou-se a existência de raras 

publicações, se comparado à similaridade do tema voltado para a indústria de edificações, bem 

como não se identificou qualquer trabalho com esta proposta em território potiguar (local). As 

participações no questionário foram superiores às encontradas nas revisões teóricas. No 
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segmento de infraestrutura de transportes rodoviários há maior atuação de engenheiros e 

técnicos que profissionais de arquitetura, conforme é demonstrado no perfil dos entrevistados. 

O termo BIM já é conhecido entre todos os respondentes, porém menos que a metade utiliza 

ferramentas BIM no nível 1 (modelagem) da implementação deste, o que já atenderia a primeira 

fase da estratégia do CG-BIM 
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INFLUÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DO RESÍDUO DA FIBRA DE 

VIDRO NAS PROPRIEDADES MECÂNICAS DO CONCRETO 

AUTO- ADENSÁVEL 

Amanda Calixto da Silva1; Daniel Guedes do Nascimento2 e Lucas Gunnar Vingry de Araújo Pereira3. 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante. 

ÁREA TEMÁTICA: (Engenharias). 

RESUMO 

A prática da pesquisa acadêmica proporciona um grande estimulo no desenvolvimento do 

aluno através das experiências adquiridas no processo. No caso, tem por objetivo analisar a 

viabilidade da adição do resíduo da fibra de vidro (RFV) na matriz do concreto auto-adensável, 

(CAA), que é um concreto de Alta fluidez e coesão, com o objetivo de reduzir a quantidade de 

cimento necessária, e avaliar a atuação do RFV nas propriedades mecânicas do concreto. O CAA 

apresenta uma baixa resistência à tração, por causa da formação de inúmeras microfissuras. A partir 

da Leitura de trabalhos já realizados com CAA, contendo adição do RFV, observou-se que a 

introdução de fibras na matriz do concreto cria obstruções à propagação dessas microfissuras, 

retardando o surgimento de fissuras relacionadas à tração, melhorando assim suas propriedades 

mecânicas. Com essas informações, foram feitas a revisão de literatura, a coleta de insumos, a 

caracterização física e química, a dosagem do concreto e a caracterização do CAA no estado fresco 

e endurecido. Com isso, chegamos à análise dos resultados. Concluímos que através da adição do 

RFV foi possível substituir certa porcentagem de cimento na produção do CAA, além de um notório 

aumento da Resistência aos esforços de tração. 

PALAVRAS-CHAVE: RFV. CAA. MICROFISSURAS. RESISTÊNCIA 

ABSTRACT 

The practice of academic research provides a great stimulus in student development through the 

experiences gained in the process. In this case, the objective is to analyze the feasibility of the 

addition of the fiberglass residue (RFV) in the self-compacting concrete matrix (CAA), which is a 

high flow and cohesive concrete, with the objective of reducing the amount of required, and 
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evaluate the performance of RFV on the mechanical properties of concrete. CAA has a low tensile 

strength because of the formation of numerous micro cracks. From the reading of works already 

done with CAA, containing the addition of RFV, it was observed that the introduction of fibers in 

the concrete matrix creates obstructions to the propagation of these micro cracks, delaying the 

appearance of tensile-related cracks, thus improving their mechanical properties.With this 

information, the literature review, the collection of inputs, the physical and chemical 

characterization, the concrete dosage and the characterization of the fresh and hardened CAA were 

made. With this, we come to the analysis of the results. We concluded that by the addition of RFV it 

was possible to replace certain percentage of cement in the production of CAA, in addition to a 

noticeable increase in tensile strength. 

KEYWORDS: RFV. CAA MICROFISSURES. RESISTANCE 

1 INTRODUÇÃO  

A queima do clínquer, principal matéria prima do cimento Portland, causa grande 

impacto ambiental devido ao grande consumo de energia e a inerente emissão de CO2. Com 

isso, tem-se buscado opções de materiais alternativos que diminuam a demanda energética e a 

emissão de poluentes.  Muitos subprodutos provenientes de diferentes processos industriais 

necessitam de descarte apropriado. Esses subprodutos, também chamados de resíduos ou 

refugo, quando adequadamente utilizados podem promover desempenho igual ou superior ao 

cimento Portland, além de reduzir os impactos ambientais inerentes ao uso desse material. A 

fibra de vidro é utilizada em vários processos industriais, gerando resíduo em boa parte desses 

processos de difícil utilização. 

O concreto auto-adensável CAA, assim como o concreto convencional tem como 

"função" resistir às solicitações por compressão, não apresentando bom comportamento em 

resistir aos esforços à tração e flexão. Assim, analisar as propriedades mecânicas do CAA 

contendo resíduo de fibra de vidro RFV, demonstra ser uma demanda interessante para o 

concreto como material de construção, bem como o RFV como rejeito industrial, 

aproximando o tema pesquisado com sua aplicabilidade. 
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A referente pesquisa tem por objetivo analisar a utilização do RFV como alternativa 

para a substituição parcial do cimento Portland. Sendo feito nesse processo de pesquisa a 

Caracterização física e química do RFV; avaliando o comportamento no estado fresco do 

CAA em misturas binárias com diferentes teores de substituição de RFV ao cimento Portland 

e verificando a influência da adição do RFV no comportamento mecânico do CAA. Espera-se 

que Nas misturas de CAA produzidas que o RFV substitua satisfatoriamente o cimento 

Portland nos teores de resíduo sugeridos; que promova um aumento na viscosidade do CAA 

proporcional ao teor de resíduo; e que ocorra um aumento na resistência de compressão e 

tração, bem como, a diminuição da porosidade total e capilar, proporcionais ao teor de 

substituição. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Um exemplo de adição mineral que pode ser utilizada em substituição ao cimento é o 

metacaulim. O metacaulim é uma adição mineral pozolânica que é obtido pela ativação por 

meio da temperatura do silicato de alumínio, produzido principalmente pela calcinação do 

caulim a temperatura entre 700 a 850 °C, temperaturas inferiores às necessárias à obtenção do 

clínquer (SABIR et al, 1996). 

A utilização de fíler calcário em concretos pode ser uma alternativa ao descarte de 

subprodutos da britagem da rocha calcária em pedreiras comerciais. 

Segundo Felekoglu (2007). 

Foti (2013) estudou a possibilidade do uso de fibras de PET recicladas de garrafas, 

verificando que a adição promoveu um aumento na ductilidade dos concretos analisados. 

Estudos desenvolvidos por Asokan el al (2009) mostraram que a resistência à 

compressão dos concretos contendo resíduo do polímero de fibra de vidro com teores entre 

5% e 50% variou entre 19 MPa e 37 MPa. Também foi observado que a resistência à flexão 

foi de 16,5 MPa para os concretos contendo 5% de resíduo de polímero de fibra de vidro, e 

10,5 MPa para as misturas sem resíduo. 
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3 METODOLOGIA  

Leitura de trabalhos já realizados com CAA contendo adição de resíduo de fibra de vidro. 

Coleta dos insumos utilizados na pesquisa. 

Caracterização física e química dos insumos a partir de ensaios como: granulometria, massa 

unitária e Massa específica para o agregado miúdo. Para o agregado graúdo: teor de material 

pulverulento. A caracterização do cimento será obtida por consulta ao fabricante. A caracterização 

do resíduo de fibra será obtida por granulometria a laser, finura pelo método de Blaine e massa 

específica através do frasco de Le Chatelier, sendo sua caracterização química através o ensaio de 

eflorescência de raios x (FRX).              

Dosagem do CAA: serão produzidas quatro composições, sendo uma de referência, sem 

adição mineral, e três misturas binárias com substituição do cimento por 2,5%, 5% e 10% de RFV. 

Caracterização do CAA no estado fresco: Será feita através dos seguintes ensaios: Slump 

flow, T500, L-box, V-test e J-ring. 

Caracterização no estado endurecido: serão realizados os seguintes ensaios: resistência à 

compressão e resistência à tração nas idades de 1, 3, 7 e 28 dias, com módulo com elasticidade, 

absorção de água por capilaridade e massa específica e absorção total, aos 28 dias de idade. 

Análise dos Resultados para as finalidades estabelecidas nos objetivos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se que nas misturas com a adição do RFV seja possível substituir satisfatoriamente o 

cimento nos teores de resíduo sugeridos, que a adição desse resíduo ocorra um aumento da 

viscosidade de CAA proporcional ao percentual adicionado, além de um aumento significativo nas 

propriedades mecânicas como: resistência à compressão e a tração, bem como, a redução da 

porosidade total e capilar, proporcional aos teores de substituição. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Com base nos ensaios de análise do estado fresco observa-se que substituições superiores a 

5% se tornam inviáveis para CAA. A utilização de RFV atuou positivamente na resistência à 

compressão e tração aos três dias de idade para os teores de 2,5 e 5%.  
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TIJOLO ECOLÓGICO: ELABORAÇÃO DO ECOPRODUTO A PARTIR DO PAPEL 

OLIVEIRA, Cleiton1 , ARAÚJO, Kleyziellen2, NASCIMENTO, Eduarda3, AVELINO, Carlindo4 

1,2,3,4 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O mercado da construção civil cresce cada vez mais e proporcionalmente o crescimento 

populacional. Com a busca pela casa própria, o conforto e o lazer, crescem também a poluição 

e o desmatamento do meio ambiente. Um material inovador utilizado atualmente na construção 

civil é o tijolo ecológico. O que esse modelo de tijolo tem de diferencial é que em sua fabricação 

não é preciso a queima em forno, evitando a combustão de madeira. Nesse projeto será mostrado 

o processo de criação de um tijolo ecológico a base de papel kraft, um material presente em 

quase todos os tipos de obra, que é facilmente descartado e que poderá ser utilizado na 

fabricação dos tijolos barateando os custos de produção de uma edificação. Para a elaboração 

do trabalho, realiza-se um processo simples de reciclagem das embalagens de cimento para 

obtenção de fibras de papel kraft, as quais são empregadas em blocos de concreto sem função 

estrutural. Portanto, avalia-se a intervenção da adição de fibras kraft nas propriedades físico- 

mecânicas dos blocos, através de um estudo comparativo dos blocos. A partir dos resultados 

obtidos, tem-se que a adição de fibras nos blocos interfere na absorção de água, aumentando a 

absorção de água do bloco. Após os ensaios realizados foi visto que os corpos de prova com 

adição de 10% de papel apresentaram uma maior resistência. Esse resultado é satisfatório, pois 

se trata de resíduo aproveitado dentro de um ciclo de produção de blocos de concreto, o qual 

atende ao exigido por norma. 

PALAVRAS-CHAVE: Tijolo ecológico. Tijolo de papel. Meio ambiente. Sustentabilidade. 

Papel Kraft. 

 

ABSTRACT 
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The construction market is growingin creasingly and proportionally to population 

growth. With the search for home ownership, comfort and leisure, pollution and deforestation 

of the environment also grow. An innovative material currently used in civil construction is the 

ecological brick. What this brick model has of differential is that in its manufacture is not 

necessary to burn in oven, avoiding the combustion of wood. In this project will be shown the 

process of creating an ecological brick based on kraft paper, a material present in almost all 

types of work, which is easily discarded and can be used in the manufacture of bricks 

cheapening the production costs of a building. For the preparation of the work, a simple 

recycling process of cement packaging is performed to obtain fibers of kraft paper, which are 

used in concrete blocks without structural function. Therefore, the intervention of the addition 

of kraft fibers in the physical-mechanical properties of the blocks is evaluated through a 

comparative study of the blocks. From the results obtained, the addition of fibers in the pile 

caps interferes in the water absorption, increasing the water absorption of the pile caps. After 

the tests performed, it was observed that the specimens with 10% paper addition presented a 

higher resistance. This result is satisfactory, because it is a waste used within a cycle of 

production of concrete blocks, which meets the requirements of the standard.  

KEYWORDS: Ecological brick. Paper brick. Environment. Sustainability. Kraft paper. 

1 INTRODUÇÃO 

Com o crescimento mundial do mercado da construção civil tornou-se notória a 

quantidade exacerbada de resíduos sólidos urbanos, entre eles os resíduos de construção 

edemolição (RCD) e a poluição do ar através da produção de materiais para o setor, como os 

tijolos de barro comum, que em sua fabricação são levados ao forno, que consequentemente, 

lança quantidades significativas de gases poluentes. Acompanhando tal crescimento, tem-se 

intensificado os estudos relacionados à materiais que em sua produção gerem menos impacto 

ao meio ambiente, um destes estudos se trata desta pesquisa, que tem o intuito de produzir e 

analisar as características de um tijolo ecológico empregando papel reciclado. O papel utilizado 

na elaboração desse ecoproduto trata-se de um dos resíduos sólidos da construção civil mais 

produzidos diariamente nos canteiros de obra e com menor reutilização, os sacos de cimento 
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(papel Kraft). Tendo em vista que essa embalagem está em contato com o cimento, exigem-se 

procedimentos e cuidados adicionais ao processo de reciclagem desse material. (ALVES, 2016, 

p. 02) por este fator tem-se tanta dificuldade em dar um reuso as embalagens, pois necessita de 

um processo de retirada das sobras de cimento do material. 

Neste contexto, pretende-se produzir amostras de um ecoproduto e realizar ensaios de 

resistência à compressão, com o objetivo de determinar as características do material à base de 

papel Kraft, areia, cimento, pó de brita e água. Assim, possibilitando uma destinação adequada 

aos sacos de cimento. Podendo contribuir significativamente na corrente ecológica do mercado 

da construção civil, que tem dado uma importância acentuada a produção e elaboração de 

ecoprodutos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Quando se trata da construção civil, é inevitável abordar a importância que a área possui 

no país, pois consiste em um dos setores da economia que mais impactam no desenvolvimento 

social e econômico. Porém, este destaque não engloba apenas pontos favoráveis, pois ao mesmo 

tempo em que se encontra como um dos setores que mais geram riqueza e postos de trabalho 

no Brasil, a construção civil é também uma das principais geradoras de resíduos (ALVES, 

2016). Neste sentido, existe a necessidade de se implementar novos métodos de gerenciar os 

entulhos da construção civil.  

Atualmente a utilização de resíduos de produtos industriais tem sido usada na produção 

de ecoprodutos para o setor da construção civil, o que é muito importante para a melhoria dos 

aspectos produtivos. Fazendo-se um breve retrospecto do início dos estudos de fibras vegetais 

em compósitos cimentícios, pode-se dizer que esses estudos tiveram início na Inglaterra em 

1970 e no Brasil em 1979, segundo Savastano Jr. e Agopyan (1998). 

3 METODOLOGIA 

A metodologia desta pesquisa consiste em descrições das etapas relacionadas à obtenção 

e caracterização dos materiais e os procedimentos necessários para a realização dos ensaios 

descritos. A fase experimental constituiu-se em três etapas principais, nas quais foram divididas 
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com foco no melhor aproveitamento dos materiais, como mostrado na Figura 1 estão as 

respectivas descrições das etapas:  

 

 

Figura 1 – Funcionograma da metodologia 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Após os ensaios realizados, foi feita uma tabela com os resultados adquiridos. Os dados 

do ensaio de resistência à compressão de todos os corpos de prova rompidos, tanto os com 

adição de papel como o convencional, com 15 e 21 dias, estão na tabela 1. 

 

Tabela 1 - Ensaio de resistência à compressão 
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Pode-se observar que os corpos de prova sem a adição de papel apresentaram uma 

resistência menor em relação às amostras com os 10% de papel. O principal fator foi 

diretamente ligado a confecção dos corpos, os convencionais obtiveram uma maior 

porcentagem na relação água cimento apesar de os dois grupos adotaram a mesma quantidade 

de água, mas está ligado a uma propriedade do papel kraft de ser absorvente, aumentado a sua 

resistência em comparação com a outra amostra. Este fator ocasionou fluidez diferentes nos 

traços, o traço sem papel obtive um aspecto muito fluido, próximo ao concreto auto adensável, 

o que influenciou diretamente na resistência dos corpos de prova, que apresentaram resistências 

inferiores ao que se esperava.  

No teste de compressão os corpos de prova com adição de papel obtiveram uma maior 

resistência em comparação aos convencionais. Os mesmos, com vinte e um dias obtiveram 

tensão que varia entre 2,2 Mpa e 3 Mpa, que segundo a NBR 6136, estaria dentro dos 

parâmetros para parede de vedação.  

Todos os corpos de prova dessa pesquisa foram rompidos pelo mesmo operador e pela 

mesma prensa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No presente trabalho, foram produzidas amostras do ecoproduto e analisada a 

viabilidade técnica do bloco de concreto sem função estrutural com adição do papel Kraft 

através dos ensaios de compressão. Neste aspecto, os resultados encontrados para os corpos de 

prova, em linhas gerais, não foram satisfatórios em relação aos parâmetros estabelecidos por 

norma para blocos da classe D. Alguns fatores podem ter desfavorecido os resultados, como as 

dimensões do papel triturado e o tipo de prensagem utilizado. Acredita-se que o traço adotado 

possa garantir resistências melhores caso ensaiado com blocos de concreto prensados 

corretamente, pois a utilização de corpos de prova não garante a viabilidade das resistências em 

relação às obtidas em blocos. No campo ecológico, o bloco de concreto com papel Kraft 

mostrou-se uma solução promissora para o reuso dos sacos de cimento, possibilitando uma 
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possível destinação adequada a um dos materiais com menos reutilização no mercado da 

construção civil. 
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SISTEMA DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS PARA O REUSO EM 

FINS NÃO POTÁVEIS – SISTEMA PRIMEIRO-MILÍMETRO 

Diego gomes Alves da Cunha1; João Ytalo de Souza Fideles2; Joseilson do Nascimento Vieira3; 

Veruska Kelly Gomes Rocha4 e Jozilene de Souza5 

1,2,3,4 e 5 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil. 

RESUMO 

Diante da crise hídrica que assola o planeta, é de extrema importância o estudo de possibilidades de 

reuso de água de diversas fontes. O nordeste brasileiro não é o único que sofre com potenciais crises 

hídricas, mas boa parte das nações já observa o grande desgaste de suas reservas. Um dos sistemas 

mais utilizados no país, para essa captação é o de calhas ligadas por tubos de PVC a reservatórios 

simples. Apesar de ser um método bastante eficiente, há um problema relacionado ao primeiro 

milímetro dessas águas consideradas sujas, por virem de telhados que estão expostos a impurezas. 

Assim, a pesquisa visa produzir um subsistema que será ligado ao citado anteriormente, separando 

assim essas impurezas, dando uma melhor qualidade e mais utilidade para essa água não potável. 

PALAVRAS-CHAVE: Águas Pluviais. Captação. Filtração. Reutilização. 

ABSTRACT 

The Faced with the water crisis that plagues the planet, it is extremely important to study the 

possibilities of water reuse from various sources. The northeast of Brazil is not the only one that suffers 

from potential water crises, but most nations already observe the great erosion of their reserves. One 

of the most widely used systems in the country for this capture is that of chutes connected by PVC 

pipes to simple reservoirs. Despite being a very efficient method, there is a problem related to the first 

millimeter of these waters considered dirty, because they come from roofs that are exposed to 

impurities. Thus, the research aims to produce a subsystem that will be linked to the above, thus 

separating these impurities, giving a better quality and more usefulness to this non-drinking water. 

 

KEYWORDS: Rainwater. Capture. Filtering. Reuse. 
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1. INTRODUÇÃO   

O desenvolvimento de um sistema sustentável é pensado em suprir as necessidades de uma 

geração atual e garantir a capacidade de atender as necessidades para as gerações futuras. O reuso de 

água não potável pode ser feito objetivando suprir necessidades em locais específicos, tais como: 

lavagem de pisos e calçadas, irrigação de jardins, gramados, entre outros. Dentro dessa perspectiva, 

o uso racional da água pode ser definido como as práticas, técnicas e tecnologias que propiciam sua 

melhoria e eficiência de seu uso. 

A coleta de águas pluviais é uma saída, para que nessas atividades diárias pratique-se esse 

reuso. A maior parte dessa captação é feita através de sistemas com calhas para armazenagem em 

reservatórios inferiores (cisternas). Esse sistema pode ser implantado nos mais diversos tipos de 

regiões, até mesmo no Nordeste Brasileiro, onde seus índices pluviométricos, não são tão elevados. 

Mesmo assim, a região tem meses com altas quantidades de chuvas, fazendo com que a longo prazo, 

seja uma alternativa para solucionar o problema da escassez de águas. 

O sistema de captação e filtragem de águas pluviais, proposto nesta pesquisa, visa separar as 

partículas maiores por gravidade, e as menores serão retidas no filtro utilizado, antes da água adentrar 

na cisterna. E assim, deixar a água apta para o reuso, em atividades não potáveis dentro das residências 

e empresas que utilizarem o modelo. 

Os principais objetivos esperados são de diminuir consideravelmente o uso da água potável, 

em atividades de cunho não potável. Além de, fazer a instalação de um sistema que apresente uma 

melhor forma de captar e filtrar as águas pluviais separando os seus principais resíduos, e a deixando 

utilizável para atividades secundárias. O desenvolvimento da pesquisa e a implantação do sistema 

será no IFRN-Campus São Gonçalo do Amarante/RN, com destino para atividades diversas dentro 

do campus, atividades de cunho não potável. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

A crise hídrica tem crescido no mundo, junto com outros problemas que a agravam cada vez 

mais a falta de água. Segundo Villiers (2002), a disponibilidade per capita de água potável de boa 

qualidade nos países desenvolvidos e em desenvolvimento vem diminuindo, em grande parte pela 
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degradação da água causada por esgotos, poluição industrial, produtos químicos e pragas de algas. 

Por isso o problema tem ganhado relevância mundial, nos últimos anos. 

Com isso o reaproveitamento da água torna-se viável, pois o seu reuso consiste na recuperação 

de efluentes de modo a utilizá-las em aplicações menos exigentes (METCALF; EDDY, 2003). 

Portanto a captação de águas pluviais é uma prática utilizada em várias localidades do mundo 

com o objetivo do obter o aproveitamento dessas águas, além de haver muitas finalidades. Segundo 

Sickermann (2000, pg. 07), hoje mais de 20% das residências e diversas empresas na Alemanha, têm 

a sua cisterna de água filtrada que é aplicada em fins não potáveis. O autor também faz alusão a uma 

lavanderia em São Paulo que há 30 anos, utiliza a água da chuva nos seus procedimentos de lavagem, 

e assim contribuindo de maneira ecológica, além de receber um retorno financeiro. 

Dessa forma, destacam-se essas pesquisas sobre a utilização de cisternas como alternativa 

viável e promissora para localidades que enfrentam o problema da escassez hídrica (SILVA et al, 

2005,pg. 05; GNADLINGER, 2003, pg. 103). 

 

3. METODOLOGIA 

O sistema será inicialmente instalado para testes no IFRN Campus São Gonçalo do 

Amarante/RN. Para a realização da montagem do sistema serão utilizados tubos de PVC ou garrafas 

pet possivelmente recicladas, que servirão para a elaboração da calha e desvios da água considerada 

suja, onde todo sistema será instalado junto a uma serie de tubos que desviarão o primeiro milímetro 

da água coletada, através da gravidade serão separados os fluidos mais pesados, enquanto o restante 

será retido pelo filtro natural, feito com materiais abundantes da região de alta granulometria para 

evitar fluxo lento na passagem da água, e assim fornecendo assistência na filtragem de prováveis 

impurezas da mesma, que será direcionada para armazenamento em cisternas, e assim ser usada para 

fins não potáveis. 

Inicialmente foi realizada uma pesquisa do estado da arte por meio de consultas às plataformas 

de estudo, buscando como fontes de informações: artigos científicos, revistas, livros, teses e 

dissertações, de origem nacional e internacional. 

Já a parte experimental, tem a seguinte proposta: 

1. Captação dos dados de Índice Pluviométrico da região; 

2. Aquisição e instalação da tubulação de PVC, ao sistema de captação. 
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3. Instalação do sistema e do filtro, feito com materiais abundantes da região, ao reservatório 

inferior; 

4. Monitoramento semanal dos resultados obtidos; 

5. Análise dos resultados. 

 

4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto está em desenvolvimento e espera-se, ao final do projeto, instalar um sistema teste 

para captação de águas pluviais, através de calhas, no Anexo Tecnológico do Campus São Gonçalo 

do Amarante/IFRN, para reutilização dessa água em atividades diárias com fins não potáveis, tais 

como: lavagem dos pisos e rega dos jardins, e assim diminuir consideravelmente o uso da água 

potável, em atividades de cunho não potável. O monitoramento será realizado no período de agosto a 

outubro de 2019, onde será calculado o volume da água captada, através de um monitoramento 

semanal pelo sistema e comparar com o rendimento do índice pluviométrico da região. 

Durante a revisão do estado da arte, deparou-se com alguns obstáculos pois, apesar de se tratar 

de um assunto relevante e de suma importância para a humanidade, não é muito aprofundado em 

artigos científicos nacionais, estando apenas citado em alguns, mas com informações pouco 

expressivas. Outro entrave está relacionado aos índices pluviométricos do município de São Gonçalo 

do Amarante/RN, os quais não são tão precisos, conforme informado. 

Ressalta-se que, por ser um projeto que depende, em grande parte, de acontecimentos naturais, 

pode ocorrer certas dificuldades no processo de execução, sendo necessário um monitoramento por 

uma maior parcela de tempo, dando assim um maior recorte de captação de águas pluviais, deste 

modo adiando o tempo de finalização da pesquisa. 

No entanto, acredita-se que o projeto atenderá as expectativas de melhorar a eficiência e a 

qualidade de captação e filtração das águas pluviais. De maneira geral, o projeto quer deixar um 

produto com simplicidade de execução, baixo custo de montagem, com eficiência, com potencial 

empreendedor, podendo ser aplicado em órgãos públicos e privados nas mais variadas escalas. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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O processo de desenvolvimento do projeto está trazendo momentos de grande ânimo e 

empolgação, uma vez que o ambiente de pesquisa possibilita colocar em prática a 

interdisciplinaridade, além de acrescentar ricamente na formação técnico profissional. 

O desenvolvimento de estudos em problemas considerados mundiais e que abrangem muito 

mais do que apenas um tema é de extrema importância e relevância. O projeto traz uma abordagem à 

temática ambiental, possibilitando uma proposta para melhoria na forma de captação e filtragem das 

águas pluviais, para utilização em atividades sem exigência de água potável, sendo possível a 

implantação em regiões com dificuldades na chegada de água potável. Portanto através desse sistema 

esperamos contribuir com a redução da dissipação da água potável, com atividades sem tais 

requisitos, como citados pela NBR 13.969/1997. 
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LUTANDO POR SAÚDE E CIDADANIA: A PRÁTICA DO JIU-JITSU NO 

IFRN PARNAMIRIM 

BARBOSA, ADRIANY M. A.1 ; MIRANDA DA SILVA, CAMILA S. F.1 e GOMES, BRUNO. E. G.1 

1 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

 

RESUMO 

 

 

O projeto possibilita o aprendizado teórico-

prático do Jiu-Jitsu no campus Parnamirim do 

IFRN para alunos, servidores e a comunidade 

externa do município. O treino de Jiu-Jitsu vai 

além do melhoramento físico e técnico, 

promovendo a saúde, a socialização e o 

aperfeiçoamento de habilidades como a 

autoconfiança, a disciplina e o respeito ao 

próximo. Os alunos interessados podem se 

inscrevem em duas turmas, matutino (quarta e 

sexta) ou vespertino (terça e quinta). Em cada 

turma as aulas são divididas em dois encontros 

semanais de 1h30 (uma hora e meia) cada, 

compostos por alongamento/aquecimento, 

assimilação de técnicas e momento de lutas. 

Este projeto espera consolidar uma experiência 

anterior e contribuir para formar não apenas 

atletas, mas acima de tudo, cidadãos 

responsáveis. 

 

ABSTRACT 

 

This project enables the learning of Jiu-Jitsu at 

IFRN campus Parnamirim. The project is open 

for the external and internal community. The Jiu-

Jitsu practice goes beyond of physical, 

promoting good heath, socialization and the 

improvement of skills as self-confidence, 

discipline and respect for the others. 

The moments of practice occurs four times a 

week in classes of 1h30 of duration. Each class 

has moments of stretching and warming up, 

assimilation of techniques and moments of fight. 

This project hopes to consolidate previous 

experience and contribute to graduate not only 

athletes, but responsible citizens.

PALAVRAS-CHAVE:  Jiu-Jitsu, Saúde, Cidadania, Qualidade de vida. 

KEYWORDS:  Jiu-Jitsu, Health, Citizenship, Life quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

A mídia e uma parcela da sociedade muitas vezes difundem de forma equivocada 

a associação do praticante de artes marciais a comportamentos violentos. No entanto, o 

que se verifica na prática é exatamente o contrário na grande maioria de adeptos. A prática 

de uma arte marcial tende a melhorar o convívio social, a disciplina e a condição física e 

psíquica do seu praticante (PACHECO, 2016). 

Este projeto ensina uma das artes marciais mais difundidas e em maior crescimento 

no mundo, o Jiu-Jitsu. Em tradução para o português, a palavra Jiu-Jitsu significa “arte 

suave” e se caracteriza pela ênfase em técnicas de alavanca, imobilizações, chaves e 

projeções. O Jiu-Jitsu no Brasil surgiu em 1914, introduzido em Belém do Pará por 

Mitsuo Maeda (ou Conde Koma), um dos discípulos do mestre japonês Jigoro Kano. Um 

dos primeiros alunos do Conde foi Carlos Gracie, que durante cinco anos teve aulas que 

impactaram sua vida, tornando-o mais autoconfiante e disciplinado. Ao mudar-se com a 

família para o Rio de Janeiro, Carlos abriu uma academia e passou a ensinar os seus 

irmãos mais novos, Oswaldo, Gastão, George e Hélio, considerados os fundadores do que 

viria a se chamar de Jiu-Jitsu brasileiro ou Jiu-Jitsu Gracie. 

A paixão pelo Jiu-Jitsu fez com que Carlos e seus familiares dedicassem as suas 

vidas a esta arte, difundindo-a no mundo inteiro (GRACIE BARRA, 2018). Hoje, 

independente do lado competitivo, o Jiu-Jitsu brasileiro é praticado por milhares de 

pessoas de todas as classes sociais, sem limitações quanto a porte físico, habilidade 

esportiva ou idade. 

O desenvolvimento do projeto no campus Parnamirim do IFRN tem como visão 

proporcionar a melhoria da condição física, do respeito ao próximo, do autocontrole e da 

socialização dos participantes. Este projeto é a continuidade de uma experiência iniciada 

no ano de 2016 (GOMES et. al., 2018) com uma turma de 20 (vinte) alunos, composta 

por representantes da comunidade externa (alunos de escolas públicas e de cidades 

vizinhas), professores, alunos e terceirizados do IFRN (Parnamirim e outros campi). A 

turma era formada em sua maioria por alunos iniciantes, os quais receberam treinamento 

de nível competitivo, palestras e acompanhamento de saúde, visando a melhora no 

condicionamento físico e psicossocial, bem como a participação em competições para 

aqueles que assim o desejassem. No ano de 2018, foram contemplados cerca de 44 alunos 

frequentando o projeto, divididos nas duas turmas conforme o Quadro 1, sendo que neste 

ano de 2019 a meta é ampliar esta participação para até 50 alunos matriculados 

Quadro 1. Alunos do projeto por turma e categoria. 

Turno Categoria Quantidade de alunos 

Manhã 
Comunidade Externa 16 

IFRN 8 

Tarde 
Comunidade Externa 13 

IFRN 7 

TOTAL 44 
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2 METODOLOGIA 

As aulas do projeto vêm sendo executadas em parceria com o professor de Jiu-Jitsu 

Bruno de Aguiar Ramos, faixa preta da academia Gracie Barra Parnamirim e seu aluno 

instrutor faixa marrom de Jiu-Jitsu Alexandre Magno. O professor Bruno Ramos é filiado 

à Federação Internacional de Jiu-Jitsu (CBJJ/IBJJF) e possui mais de 20 anos de prática 

do esporte. Cumpre destacar que ele é um dos principais competidores do estado do RN, 

participando ativamente de competições nacionais e internacionais, sendo campeão 

brasileiro nos anos de 2012 e 2017. 

O projeto é executado em um universo de até 50 (cinquenta) participantes, devido 

a limitações de espaço físico, sendo esses compostos por alunos e servidores do IFRN 

Parnamirim e participantes da comunidade externa do município. São ministradas 4 

(quatro) aulas na semana com 1h30 (uma hora e meia) de duração cada, sendo 2 (duas) 

aulas no turno matutino e 2 (duas) aulas no turno vespertino. Ao iniciar no projeto o aluno 

responde a um questionário e é examinado pelo médico do campus que realiza exames 

clínicos e de histórico pessoal e familiar de saúde. Para aqueles que são alunos do campus 

Parnamirim, o acompanhamento escolar e de presença em sala de aula por meio do 

sistema acadêmico (SUAP) e do contato com a equipe técnico pedagógica. 

  No viés competitivo, com o advento deste projeto, introduziu-se a modalidade 

Jiu-Jitsu nos Jogos Internos do campus Parnamirim, como forma de incentivar os 

praticantes e ser mais uma ação para divulgar o projeto e difundir a modalidade. Essa 

iniciativa também serve de preparação para outras competições, tanto estudantis, como 

os Jogos Escolares da Juventude de Parnamirim (JUVEP'S) e os Jogos Escolares do Rio 

Grande do Norte (JERNS), como também campeonatos importantes no estado, como o 

Nordeste Open. O Quadro 2 resume alguns resultados importantes que os alunos do 

projeto obtiveram no ano de 2018. 

Quadro 2. Resultados em número de medalhas em campeonatos regionais no ano de 2018. 

Campeonato Naipe Ouro    Prata Bronze 

Juveps (Parnamirim) 
Feminino 1 1 0 

Masculino     1 0 0 

Jerns (RN) 
Feminino     1 0 1 

Masculino 1 0 0 

Parnamirim Open (Parnamirim) 
Feminino 1 0 0 

Masculino 2 1 2 

Nordeste Open (Natal) 
Feminino 1 0 0 

Masculino 3 0 0 

Grand Slam Nordeste (Natal) 
Feminino 0 0 2 

Masculino 3 1 2 

Copa RN  (Natal) 
Feminino 0 1 1 

Masculino 1 1 1 
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Pro-Open  (Natal) 
Feminino 0 0 0 

Masculino 2 1 2 

  

Feminino 4 2 4 

Masculino 13 4 7 

TOTAL 17 6 1 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados alcançados até o momento estão a divulgação do esporte junto à 

comunidade, o que se realizou por meio da apresentação do projeto em escolas do 

município, a inclusão do Jiu-Jitsu como modalidade nos Jogos Internos do Campus 

Parnamirim a partir de 2016, o que mobilizou e proporcionou a participação de alunos de 

todos os cursos da instituição. Os integrantes do projeto também apoiaram a realização 

da primeira edição do Parnamirim Open de Jiu-Jitsu, evento esportivo realizado em maio 

de 2017 no ginásio do campus Parnamirim. Os integrantes do projeto foram isentos da 

taxa de inscrição e tiveram uma boa participação, conquistando medalhas em diversas 

categorias. Para aqueles que tem aptidão e interesse na parte esportiva do Jiu-Jitsu, todos 

os anos há o apoio e a participação nos jogos escolares (JUVEPS, JERNS), bem como 

em competições particulares organizadas na região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto espera continuar a propagar os ensinamentos físicos, técnicos e 

filosóficos do Jiu-Jitsu, tendo em vista a melhoria da saúde, qualidade de vida, 

autocontrole e disciplina dos seus participantes. Outras frentes de atuação que se espera 

ampliar é a divulgação do esporte junto à comunidade através do apoio a realização de 

eventos e apresentações, bem como o incentivo a participação de alunos do curso técnico 

integrado em competições esportivas escolares regionais. 
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Concreto leve com EPS: Um estudo sobre a influência do resíduo do Poliestireno 

Expandido na composição do concreto convencional 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Civil. 

RESUMO 

O presente projeto trata de uma pesquisa sobre a adição do resíduo de Poliestireno Expandido (EPS) 

como composto do concreto, no intuito de deixá-lo mais leve e, consequentemente, diminuir sua carga 

sobre as estruturas das edificações, além de contribuir positivamente para o meio ambiente. 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa bibliográfica a fim de saber quais os resultados obtidos pelos 

diversos autores da área, bem como as definições de concreto leve pelas diversas associações do 

ramo. Posteriormente, estabeleceu-se um traço padrão, 1:1,7:2,5:0,65, no qual o resíduo de EPS será 

adicionado nas porcentagens de 1,25% e 2,5 %. Logo após, serão moldados corpos de provas para 

serem submetidos a diversos ensaios de concreto tais como, abatimento de tronco de cone, teste de 

resistência a compressão, densidade e absorção de água. Posteriormente, os resultados das análises 

serão tratados estatisticamente e comparados com o traço padrão, visando a influência do EPS na 

composição do concreto leve, bem como as novas propriedades por ele adquirida. Desse modo, 

pretende-se observar quais corpos de prova obtiveram melhor resultado a fim de, com base nos dados, 

comprovar a leveza e utilidade do concreto leve na construção civil. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Concreto Leve. Poliestireno Expandido. Construção Civil. Tecnologia do 

Concreto. 

ABSTRACT 

This project deals with the research on the addition of Expanded Polystyrene (EPS) as a concrete 

composite, in order to make it lighter and, consequently, to reduce its load on the building structures. 

Initially, a bibliographic research was carried out in order to know the results obtained by the various 

authors of the area, as well as the definitions of lightweight concrete by the various associations in 

the field. Subsequently, a standard trait of 1: 1,7: 2,5: 0.65 was established, in which EPS will be 

added in the percentages of 1,25% and 2,5%. Soon after, specimens will be molded to be subjected 

to various concrete tests such as tapering, compressive strength, density testing and water absorption. 

Subsequently, the results of the analyzes will be statistically treated and compared with the standard 

trace, aiming at the influence of EPS on the lightweight concrete composition, as well as the new 

properties acquired by it. Thus, it is intended to observe which specimens obtained the best result in 
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order, based on the results, to prove the lightness and usefulness of lightweight concrete in civil 

construction. 

 

KEYWORDS: Lightweight concrete. Expanded polystyrene. Construction. Concrete Technology. 

1 INTRODUÇÃO 

A verticalização das residências e escritórios no mundo contemporâneo conduziu a 

construção civil para técnicas cada vez mais robustas no tocante a construção e inovação dos 

diferentes tipos de fundação. Concomitantemente a isto, a industrialização também trouxe seus 

problemas para a sociedade, dentre eles, a geração de resíduos a base de polímeros. Diante 

disso, a produção deste trabalho justifica-se por demonstrar estudos sobre uma solução de boa 

performance para a área da construção civil, diminuindo a carga das edificações e, 

consequentemente, o rigor da escolha da fundação, bem como na diminuição dos resíduos 

gerados pela indústria: o concreto leve com adição de resíduo de EPS. 

Com o intuito de diminuir a carga das edificações sobre o solo, foram realizados estudos 

bibliográficos comparativos e ensaios com base na Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT) para que fosse possível produzir uma pesquisa focada na performance dos materiais 

envolvidos no traço e nas características do concreto leve com adição de EPS.  

Permeando do estudo bibliográfico até o tratamento de dados, o presente trabalho prevê 

expor dados e metodologias sobre produção e aplicação do concreto leve, estudando seu 

comportamento quando submetidos a diversos fatores do ambiente ao qual poderão estar 

submetidos em experiência real, além de reduzir o impacto de resíduos à base de polímeros na 

natureza. Os corpos de prova de concreto serão submetidos a ensaios, preconizados pela ABNT, 

com o intuito de comprovar sua leveza e conhecer as características por ele obtida após a adição 

do resíduo de EPS, tais como absorção de água e densidade, por exemplo. 

Tendo isso em vista espera-se, ao final desta pesquisa, que a mesma possa somar para a 

solução do problema da alta carga nas estruturas das edificações, além de contribuir 

cientificamente para o âmbito acadêmico e cuidado com o meio ambiente. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O concreto leve é um material acessório de extrema importância para a construção civil. 

Seu uso é imprescindível quando necessitada uma obra que apresente maior leveza em relação 

as demais. Tal leveza objetiva, na maioria dos casos, uma menor distribuição de cargas para a 

fundação da edificação, reduzindo, como resultado, o preço final da obra. De acordo com 

ROSSIGNOLO (2003) “a utilização de concreto leve se faz necessária em obras onde se requer 

uma estrutura mais esbelta e redução de carga sobre as fundações. ” 

Segundo a Associação Brasileira de Poliestireno Expandido (ABRAPEX) sempre que 

não haja exigência de resistência a grandes esforços, esse tipo de concreto pode ser usado com 

grande redução de peso em elementos das edificações. Além do baixo peso, suas qualidades 

isolantes ampliam sua utilização dando um grande passo a caminho da industrialização de 

componentes da construção civil. 

Para Stocco, Rodrigues e castro (2009) o concreto com EPS também pode ser mesclado 

com o concreto convencional, tornando-o um composto de ótima resistência, impermeável e 

leve, não exigindo esforços técnicos muito intensos. Por ter um peso menor que o concreto 

convencional, alivia as cargas sobre as fundações, tornando os edifícios mais esbeltos. 

3 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada neste trabalho consiste na caracterização dos materiais, identificando 

as características dos agregados; na realização de ensaios para caracterização e obtenção de dados do 

concreto leve com adição de EPS, assim como no cumprimento dos objetivos inicialmente traçados. 

Na caracterização dos materiais, podemos citar ensaios de granulometria, massa unitária e massa 

específica dos agregados a saber, a areia, a brita e o EPS. O resíduo de EPS utilizado foi obtido através 

de doação e é advindo da produção de pérolas de Poliestireno Expandido que não servem mais para 

a venda no mercado.  

Inicialmente, foi definido um traço padrão com proporções de 1:1,7:2,5:0,65, para produção 

de um concreto convencional de referência. Com base nisso, serão adicionadas porcentagens de 

resíduo de EPS iguais a 1,25% e 2,5%. O EPS passará por peneiramento prévio na peneira de 12,5 
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mm para que possa adquirir maior uniformidade nos grãos, tendo em vista que se trata de um material 

triturado e sem tamanha homogeneidade. Relativo a caracterização do concreto, realizaremos ensaios 

de resistência a compressão, teste de abatimento de tronco de cone (slump test) e ensaio de densidade 

e absorção de água. Por fim, será realizada a comparação e apresentação dos resultados obtidos. 

4 RESULTADOS PARCIAIS E ESPERADOS 

Analisando-se a caracterização dos materiais para a composição do concreto leve, foi possível 

adquirir, por meio de ensaios, dados sobre a granulometria dos agregados conforme mostrado a 

seguir: 

 Agregado Miúdo: 2,36mm¹ e 2,44² 

 Agregado graúdo: 25mm¹ e 0,22² 

 Poliestireno Expandido (EPS): 4,75mm¹ e 3,60² 

¹ = Dimensão Máxima Característica  

² = Módulo de Finura 

 

Figura 1: EPS em peneiramento prévio na peneira 12,5mm 

Fonte: Autor, 2019 
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Figura 2: EPS graduado após ensaio de granulometria 

Fonte: Autor, 2019 

Além da granulometria, ensaios de massa unitária também foram realizados na areia, brita e 

EPS e seus resultados foram, respectivamente, iguais a: 1.495,35kg/m³; 1.409,72kg/m³ e 9,10kg/m³. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Espera- se que, no final da pesquisa, todos os materiais estejam caracterizados, assim 

como os ensaios e testes do concreto finalizados. Enseja-se alcançar os objetivos listados e 

comprovar a leveza do concreto com adição de EPS em relação ao concreto convencional, 

estudando o comportamento desse material em situações diversas a partir dos resultados 

obtidos. Concomitantemente a isto, espera-se também que os resultados deste trabalho possam 

somar para pesquisas no ramo da construção civil, bem como contribuir para o acervo cientifico 

do tema. 
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ÁREA TEMÁTICA:  Engenharia  

RESUMO 

Os cursos ligados à área tecnológica, especialmente nas engenharias, até pouco tempo, 

recebiam críticas pela baixa participação do público feminino. Entre os motivos responsáveis 

por essa realidade, tem-se o machismo explícito ou latente na sociedade e, também, nas 

instituições de ensino. O direito das mulheres se capacitarem foi conquistado gradativamente 

e ainda é um desafio no Brasil para se tornar uma realidade. A rede federal de ensino é 

composta pelos Institutos Federais que completam 110 anos de criação em 2019. No Estado 

do Rio Grande do Norte, o atual Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), outrora 

Escola Técnica Federal (ETFRN), recebeu sua primeira aluna em 1966, desde então as portas 

da instituição foram abertas para o público feminino. Dentro dos diversos cursos oferecidos 

por pela Instituição o curso técnico em mineração é um dos mais antigos, tendo 56 (cinquenta 

e seis) anos de fundação no Campus Natal Central. Desta maneira, pela área de tecnologia 

mineral ser uma atividade socialmente reconhecida como mais adequada aos homens, este 

trabalho possui como objetivo a análise da participação do público feminino na seleção para 

ingressar no setor, mais precisamente no curso técnico de nível médio em mineração do IFRN 

– Campus Natal Central no período de 2010 a 2019. A metodologia adotada nesta pesquisa foi 

uma verificação nas listas dos candidatos aprovados para o curso, buscando a quantidade de 

mulheres que foram aprovadas. Os resultados apontam que houve um aumento da inserção 

das meninas neste curso técnico, alcançando, inclusive, a superioridade numérica a partir de 

2011 quando é comparado com o público masculino. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino. Mineração. Mulher. Gênero. IFRN.  
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ABSTRACT 

The courses related to technological area, especially in the engineering, until recently, 

received criticism by the low participation of female audience. Among the reasons responsible 

for this reality, has become the machismo explicit or latent in the society and, also, in 

educational institutions, The right of women to enable was conquered gradually and is still a 

challenge in Brazil to become a reality. The federal network of teaching is composed by the 

Federal Institutes who complete 110 years of creation in 2019. In the state of Rio Grande do 

Norte, the current Federal Institute of Rio Grande do Norte (IFRN), formerly Federal 

Technical School (ETFRN), received their first student in 1966, since then the institution's 

doors were opened for the female audience. Within the various courses offered by the 

institution of the technical course in mining is one of the most ancient, having 56 (fifty-six) 

years of foundation on Campus Christmas Central. In this way, the area of mineral technology 

be an activity socially recognized as more suitable for men, this work has as objective the 

analysis of public participation of women in selection to join the industry, more precisely in 

the middle level technical course in mining the Campus Central IFRN - Christmas in the 

period from 2010 to 2019. The methodology adopted in this research was a check on the lists 

of candidates for the course, seeking the amount of women that were approved. The results 

indicate that there has been an increase in the insertion of girls in this technical course, 

reaching even the numerical superiority from 2011 when compared with the male public. 

KEYWORDS: Teaching. Mining. Woman. Genre. IFRN. 
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1. INTRODUÇÃO  

O debate da inserção do público feminino no mercado de trabalho, na educação formal 

e em outras bandeiras políticas levantadas pelas mulheres não é recente. Toda uma luta social 

cresceu e acompanhou paralelamente outras lutas sociais do homem, especialmente no que se 

refere ao sentido do trabalho, a liberdade do homem e, acima de tudo, os direitos humanos na 

sociedade. Todas essas questões já fervilhavam na sociedade moderna há séculos, inclusive 

sendo levantadas pelos maiores pensadores da humanidade. De acordo com Silva (2003, p. 

01), o filósofo Engels, ainda no século XIX, trouxe uma contribuição para essa discussão ao 

dizer que “a primeira opressão de classes teria ocorrido com a opressão do sexo feminino pelo 

masculino, onde, na família o homem representaria o burguês e a mulher, o proletariado”. 

A mulher na sociedade patriarcal dos séculos passados e, infelizmente, ainda 

encontrada na cultura atual, tinha como principal destino profissional o cuidado com o lar e a 

família. Nos séculos XVIII, XIX e meados do século XX, haviam poucas profissões onde o 

público feminino poderia ter êxito, cita-se, à docência infantil como um exemplo de exceção 

onde mulheres poderiam atuar na sociedade. Evidentemente, ainda nesta época, existiram 

ressalvas, onde mulheres se atreveram contra o sistema dominante e lograram alçar outras 

possibilidades profissionais, enfrentando forte resistência, mas obtendo sucesso ao final. No 

século XX ocorreu uma mudança nos paradigmas dos costumes da sociedade, principalmente 

no ocidente.   

No Brasil, as meninas chegaram aos sistemas de ensino várias décadas depois dos 

meninos, destacando-se, ainda fragilmente, o crescimento quantitativo delas a partir do século 

XX, mesmo que a expansão delas tenha se dado no espaço escolar, a segregação dos sexos era 

persistente, onde se encontrava de forma acentuada a hierarquia entre as carreiras e os 

diplomas (PEROSA, 2010). Em concordância com o autor citado anteriormente, “muitas 

foram as lutas pela emancipação feminina neste país onde não era permitido às mulheres o 

acesso aos cursos superiores ou a qualquer atividade política, ou intelectual até fins do Século 

XIX” (SILVA, 2003, p. 01). 

Ainda para Perosa (2010, p. 403), no início do século XX as mulheres eram restritas 

aos cursos superiores de letras, pedagogia, história, geografia, ciências sociais e psicologia, só 

a partir da metade do século que elas foram conquistando espaço nas ocupações 
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tradicionalmente masculinas, somando a uma média total de 7% da representação feminina, 

em áreas como direito, engenharia e medicina, podendo considerar-se um avanço, tendo em 

vista que no início do século essa porcentagem era próxima de zero.  

Atualmente, há dois Campi do IFRN que ofertam o curso de mineração, o Campus 

Natal Central e o Campus avançado de Parelhas. O Curso de mineração no Campus Natal 

Central (CNAT), promoveu uma comemoração dos 50 anos de existência em 2013, o que nos 

indica que no ano atual, 2019, há 56 anos um curso na área de tecnologia mineral faz parte do 

Instituto, capacitando os alunas e alunos a desempenharem funções nesta área. 

Assim, como evidenciam os dados acima, por muito tempo dentro de muitos cargos e 

formações profissionais, a soberania masculina se fazia presente, e na mineração isso nunca 

foi diferente, sendo considerada como uma prática primordialmente masculina. Contudo, este 

trabalho objetiva apresentar como a hegemonia do público masculino vem se desfazendo 

gradativamente em contraponto ao aumento gradativo do feminino na profissão de técnico em 

mineração. Para solidificar tal afirmação, foi realizada uma pesquisa dentro do IFRN Campus 

Natal Central (CNAT), utilizando dados da inserção quantitativa de meninas entre o período 

de 2010 a 2019, especificamente modalidade integrada ao ensino médio do curso técnico em 

mineração, apontando que há uma aguda ascensão no ingresso do público feminino nesse 

setor, superando, inclusive, o número de meninos matriculados no curso. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 “A mineração corresponde a uma atividade econômica e industrial que consiste na 

pesquisa, exploração, lavra e beneficiamento de minérios presentes no subsolo” (SOUSA, 

2015). A prática dessa atividade, como discutido neste artigo, trata-se de uma atividade de 

domínio masculino, porém, é viável dizer que não é só na atualidade que a mulher 

desempenha algum papel na exploração mineral, ela sempre esteve presente desempenhando 

funções, mesmo quando considerada apenas um apoio para o homem.  

Segundo Alves (2016), “o caminho da emancipação feminina passa pela conquista de 

direitos substantivos e pela prevalência da igualdade de oportunidade entre os sexos na 

família e na sociedade. O empoderamento das mulheres - de todas as gerações - é um anseio 
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cada vez maior das organizações da sociedade civil e um processo que avança nas diversas 

instâncias de poder dos Estados nacionais.” 

De acordo com Baylão e Schettino (2014) as inovações tecnológicas, o capitalismo, a 

globalização em si, a redução da taxa de fecundidade, neste século, impulsionaram a 

especialização das mulheres para o mercado de trabalho. Nos dias atuais, podemos 

acompanhar cada dia mais nas lideranças de grandes empresas e em profissões técnicas 

mulheres ganhando espaços. 

3. METODOLOGIA 

O estudo proposto nesse artigo é do tipo exploratório com abordagem quantitativo. 

Para Gil (2002), o tipo de estudo exploratório tem como objetivo proporcionar maior 

familiaridade com o tema proposto, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir 

hipóteses. Ainda de acordo com Fonseca (2002, p. 20) a abordagem quantitativa tem como 

ponto central a objetividade e considera que a realidade só pode ser compreendida com base 

na análise de dados recolhidos com o auxílio de instrumentos padrões e imparciais. 

Para produção deste trabalho buscou-se informações no IFRN Campus CNAT (Natal 

Central), entre o período de 2010 a 2019, com os dados do sexo feminino e masculino, não 

houve distinção de outros fatores como classe social, raça e idade, apenas foi considerado o 

gênero masculino e feminino. Os procedimentos utilizados para a coleta de dados foram às 

informações adquiridas através das listas dos aprovados no curso técnico em mineração do 

Campus, fornecidas pela Diretoria Acadêmica de Recursos Naturais (DIAREN) do Campus. 

Além disso, foram realizadas pesquisas em plataformas digitais de artigos, por exemplo, na 

scientific eletronic library online (SciELO), sites e o portal eletrônico do IFRN. Para a análise 

de dados foi elaborado um gráfico, que diferencia sexo, ano de ingresso dos discentes no 

curso e a quantidade de alunos.  
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4. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A Figura 1 mostra o resultado do levantamento realizado nas listas dos aprovados no 

curso técnico em mineração do Campus Natal Central (2010-2019). 

Figura 1 – Resultado do Levantamento dos Ingressos no Curso de Mineração do 

Campus Natal Central - 2010 a 2019.  

 
     Fonte: Autores (2019).  

 

Após coletar dados da inserção quantitativa do público feminino no curso de 

mineração no período correspondente entre os anos de 2010 e 2019, é possível perceber 

que o ingresso de meninas na área de tecnologia mineral, especificamente a partir do 

ano de 2011, superou numericamente os discentes do sexo masculino. Dessa maneira, 

de um total de 396 alunos matriculados durante o período pesquisado, 251 vagas foram 

preenchidas por mulheres, o equivalente a quase o dobro do número de meninos. 

Observa-se que nos anos de 2016, 2017 e 2018, o público feminino ocupou 

maciçamente as vagas do curso técnico em mineração, conquistando praticamente 80% 

das vagas ofertadas pelo curso. Atualmente, 2019, ocorreu uma redução desse público 

nos ingressos, todavia, a participação feminina continua sendo majoritária. Dessa 

maneira, os resultados alcançados evidenciam um avanço e uma mudança de 

paradigmas sociais e educacionais, pois o curso técnico de mineração era considerado 

0

5

10

15

20

25

30

35

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Levantamento dos Ingressos em Mineração: 

2010-2019  

Meninos Meninas

2302 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

pelo público externo (senso comum) como uma atividade que deveria ser exercida por 

homens. 

 Como consequência e ponto positivo ao aumento da inserção feminina nas áreas 

de qualificação, as mulheres deixaram de ser apenas donas de casa, mães e 

companheiras dos respectivos cônjuges para, também, passar a ocupar cargos e a 

desempenhar funções privilegiadas dentro das empresas e, de maneira geral, do 

mercado de trabalho. De fato, é pouco provável que tenha mudado a concepção da 

mineração ser uma prática própria ao sexo masculino, porém pode-se afirmar que tal 

resultado é um avanço significativo que alicerça outros.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

          Afirma-se, então, que a esfera acadêmica, mais precisamente dita no ramo 

considerado mais apropriado aos homens, como na área de tecnologia mineral, vem 

sendo, gradativamente, conquistada pelo público feminino.  O curso de técnico de 

mineração no IFRN – Campus Natal Central comprova essa afirmação, especialmente a 

partir do ano de 2011, onde o número de meninas aprovadas para ingressar no ensino 

médico integrado em mineração superou os meninos.  

Contudo, a luta pela inserção das mulheres continua, e, diante disso, espera-se 

que os debates sobre os temas relacionados às questões de gêneros e a democratização 

do ensino se aprofundem, dando ainda mais espaço para as mulheres e tornando a 

igualdade entre os gêneros uma realidade mais maturada.  
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APROVEITAMENTO DE RESÍDUO SÓLIDO DA MINERAÇÃO DE 

GEMAS E ROCHAS ORNAMENTAIS DO MUNICÍPIO DE 

PARELHAS/RN PARA A PRODUÇÃO DE CONCRETO COM AREIA 

DE GRANULOMETRIA ÓTIMA 
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Robson Rafael de Oliveira4 e Viviane da Silva Pinheiro Dantas5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A mineração é uma atividade econômica e industrial fundamental para a sociedade dos moldes 

atuais. Porém, essa atividade também é responsável por diversos danos ambientais que 

aumentam e se intensificam a cada ano. O município de Parelhas/RN trata-se de um polo 

importante do estado no que se diz respeito à exploração de gemas, rochas ornamentais e 

minerais industriais. Para tais atividades observa-se a geração de pilhas de resíduos sólidos, 

aparas de blocos e material particulado fino. Considerando-se essas questões, este trabalho 

propõe reutilizar os resíduos gerados a partir da produção de agregado miúdo para ser 

incorporado e substituir parcialmente a areia em blocos de concreto. Foram coletados quatro 

resíduos representativos das mineradoras de Parelhas, as quais foram submetidas à 

fragmentação em britador de mandíbulas, seguida de homogeneização e quarteamento. Para a 

produção de areia ideal foram utilizadas peneiras. As areias produzidas foram submetidas à 

caracterização química, física e mineralógica, através de análises de Espectrometria de 

Dispersão de Raios-X, Difratometria de Raios-X e análises de Microscopia Eletrônica de 

Varredura. Para comparação, foi utilizada uma areia local. Após a caracterização, serão 

formuladas massas de concreto contendo as areias, sendo cada resíduo responsável pela 

produção de corpos de provam dos quais serão determinados parâmetros físicos, tais como 

expansão, compressão uniaxial e reatividade. Espera-se que os resultados apontem para uma 

possível utilização efetiva do método e minimize assim o destino dos resíduos oriundos da 

mineração. 

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos sólidos. Mineração. Concreto. Reutilização. Construção 

Civil. 

ABSTRACT 

Mining is a fundamental economic and industrial activity for today's society. However, this 

activity is also responsible for various environmental damages that increase and intensify each 
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year. The municipality of Parelhas / RN is an important center of the state regarding the 

exploration of gems, ornamental rocks and industrial minerals. For such activities the 

generation of solid waste piles, block cuttings and fine particulate material is observed. 

Considering these issues, this paper proposes to reuse waste generated from fine aggregate 

production to be incorporated and partially replace sand in concrete blocks. Four representative 

residues were collected from Parelhas mining companies, which were subjected to 

fragmentation in jaw crusher, followed by homogenization and quartering. For the ideal sand 

production, sieves were used. The sands produced were subjected to chemical, physical and 

mineralogical characterization through X-ray Scattering Spectrometry, X-Ray Diffractometry 

and Scanning Electron Microscopy analyzes. For comparison, a local sand was used. After 

characterization, concrete masses containing the sands will be formulated, and each residue will 

be responsible for the production of sample bodies from which physical parameters such as 

expansion, uniaxial compression and reactivity will be determined. The results are expected to 

point to a possible effective use of the method and thus minimize the fate of mining waste. 

KEYWORDS: Solid waste. Mining. Concrete. Reuse Construction. 

1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que a exploração mineral se trata da principal atividade fornecedora de matéria 

prima para a indústria. Porém, ao extrair os recursos minerais, além dos impactos ambientais 

diretos, observa-se uma quantidade expressiva de geração de resíduos. Dessa forma, tem-se 

unido forças para desenvolver e aplicar um melhor manejo de tais materiais. Os processos de 

reciclagem de resíduos buscam reduzir o consumo de matérias-primas, minimizar os problemas 

de poluição e os custos de tratamento (MYMRIN et al., 2016, p. 163). São diversos os 

segmentos de possíveis aplicações, dentre eles cita-se a construção civil, cerâmica, artesanato, 

consumíveis etc.  

O município de Parelhas, localizado na microrregião Seridó Oriental do Rio Grande do 

Norte, trata-se de um importante polo da exploração de gemas, rochas ornamentais e materiais 

cerâmicos. Boa parte das explorações é realizada por micro ou pequenas empresas, porém, 

também há expressivo número de explorações garimpeiras. Os principais tipos rochosos 

explorados tratam-se de rochas metamórficas (metaconglomerados e xistos), além de veios e 

grandes massas de pegmatitos com composição granítica. Dentre os principais resíduos 

produzidos cita-se pilhas de materiais estéreis, aparas de blocos ornamentais, lama oriunda da 

serragem de blocos, rejeito oriundos do beneficiamento de gemas, além das sucatas dos 

equipamentos utilizados. 
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Diante desse panorama, este trabalho propõe estudar os principais resíduos de 

mineração do município e aplicar o reaproveitamento utilizando o rejeito da mineração de 

gemas e rochas ornamentais para produção de agregados miúdos para concretos, os quais serão 

utilizados na construção civil em geral. Como suporte de estudo, foram observados alguns 

trabalhos que evidenciam sucesso no reaproveitamento de resíduos da mineração no segmento 

da construção civil e cerâmico (CARREIRO et al, 2016, DUTRA, 2015;).  

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A mineração movimenta expressivo volume de materiais e gera uma quantidade de 

resíduos que depende de alguns parâmetros, tais como características do depósito mineral, 

método de extração e beneficiamento. Essas atividades possuem dois tipos principais de 

resíduos sólidos – estéreis e rejeitos – sendo o primeiro oriundo da extração e o último do 

beneficiamento (DUTRA, 2015, p.5). 

O setor da construção civil trata-se de um importante segmento de consumo dos bens 

minerais, além disso, sua demanda está sempre em alta o que acaba por gerar significativos 

impactos ambientais. Uma maneira de tornar o setor menos impactante é reduzir a utilização de 

matérias primas naturais não renováveis, substituindo os por outros materiais oriundos de 

resíduos ou de fontes renováveis (DUTRA, 2015, p.12). 

3 METODOLOGIA  

Inicialmente, foram realizados levantamentos bibliográficos a respeito da temática. 

Após a apropriação da equipe, foram levantadas as principais empresas e resíduos gerados no 

município de Parelhas e escolhido um modo de reaproveitamento. De posse dessas definições, 

foram selecionados e coletados quatro resíduos: lama, duas aparas oriundos da serragem e 

extração de blocos ornamentais e rejeito do beneficiamento de gemas. 

No Laboratório de Tecnologia Mineral (LTM) do campus Parelhas, as amostras foram 

cominuídas em britador de mandíbulas até atingirem a granulometria abaixo de 4,8mm. Em 

seguida, as amostras foram individualmente homogeneizadas e quarteadas. Foram realizados 

testes físicos (ensaios granulométricos, porosidade), químicos e mineralógicos (espectrometria 
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de raios-x por dispersão energia (EDX), difratometria de raios-x (DRX) e microscopia 

eletrônica de varredura (MEV). A efeitos de comparação, foi também escolhida uma areia do 

comércio local.  

Após a britagem, parte do material foi segregado em faixas granulométricas até que se 

fosse obtida uma areia que se enquadrasse na zona ótima, faixas estabelecidas pela NBR 

7211/09 e embasadas no trabalho de DUTRA (2015). As próximas fases consistirão na 

determinação da dosagem para a produção da massa de concreto, modelagem dos corpos de 

prova, secagem ao ar livre no tempo adequado e aplicação dos testes laboratoriais. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Em relação à composição química (Tabela 1), observa-se que os resíduos oriundos das 

aparas de pegmatito (P2) e do beneficiamento de gemas (P4) apresenta teores condizentes com 

areias utilizadas na construção civil (consulta na literatura, porém, pretende-se analisar uma 

areia do comércio local). Em relação à composição mineralógica, o P1 é composto 

predominantemente por quartzo, feldspato e argilominerais, o P2 por quartzo, feldspato, mica 

e turmalina, o P3 por quartzo, feldspato, micas, anfibólios, epidoto, ilmenita, magnetita e calcita 

e o P4 por quartzo, feldspato, micas, espodumênio, turmalina e tantalita-columbita. Ainda 

pretende-se realizar outros testes para caracterizar melhor a areia de granulometria ótima. Em 

relação as areias produzidas, foram separadas as porcentagens definidas para uma 

granulometria ótima conforme DUTRA (2015) (Figura 1).  

Cada porção de areia foi devidamente identificada e armazenada para testes futuros. 

Tabela 1 - composição química contendo os principais 

óxidos  

obtidos por EDX 

Figura1: componentes de uma 

areia de granulometria ótima 

(P4) 

  
Fonte: dos autores. Fonte: dos autores. 

Ponto P1 P2 P3 P4

Tipo
Lama de 

beneficiamento

Aparas de

pegmatito 

Aparas de

metaconglomerado

Resíduos de 

beneficiamento 

de gemas

SiO2 (%) 82,32 69,10 66,74 78,59

Al2O3 9,61 15,91 9,53 12,55

TiO2 0,15 0,60 0,10

Fe2O3 0,88 1,20 4,59 0,91

MgO

MnO 0,13 0,09 0,11 0,43

K2O 5,23 11,95 6,63 5,30

CaO 0,95 1,16 11,17 1,14

SO3 0,51 0,47 0,23 0,44
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Nas próximas etapas, pretende-se confeccionar os corpos de prova e levá-los para o 

laboratório do Campus Natal Central, onde serão realizados os devidos testes, principalmente 

aqueles que dizem respeito a caracterização física do agregado miúdo (massa unitária, 

porosidade, teor de matéria orgânica). Além disso, pretende-se incluir duas areias locais para 

serem utilizadas como parâmetros. Mesmo perante a composição química e mineralógica do 

P3, serão realizados os corpos de prova para analisar sua viabilidade. Enquanto o ponto P1 não 

serão confeccionados corpos de prova haja visto sua granulometria inferior ao pré-estabelecido.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A reutilização de resíduos de mineração trata-se de uma alternativa viável e cabível às 

concepções de sustentabilidade. Além disso, seu manejo não se trata de processos oneroso já 

que serão necessários apenas equipamentos para cominuição e classificação granulométrica. 

No município de Parelhas, os resíduos mais apropriados para reaproveitamento são 

aqueles oriundos da extração de gemas e de rochas ornamentais. Espera-se com os testes físicos 

dos corpos de prova obter valores mais preciso no que tange à aplicação desses blocos, seja 

como parte estruturante ou de suporte em uma edificação. De posse desses resultados, espera-

se também propor às empresas locais a aplicação desses métodos ou quem sabe o atrair 

possíveis investidores no ramo da construção civil.  
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ÁREA TEMÁTICA: (Engenharias – Engenharia de Minas) 

A base desta pesquisa é uma revisão bibliográfica de um trabalho de campo da 

disciplina de mapeamento que foi realizado no município de Parelhas/RN. A área explorada, 

por sua vez, é conhecida pelas suas riquezas dos recursos minerais que estão presentes nas 

rochas pegmatíticas. Têm-se como objetivo geral desta pesquisa a realização da  

caracterização das principais propriedades dos pegmatitos, metaconglomerado, xisto e 

quartzito, no intuito de verificar a heterogeneidade dos elementos, para levantar uma possível 

viabilidade de extração a fins econômicos. O quartzito por sua vez, também apresenta uma 

composição química siliciosa essa rocha é fonte de materiais para tijolos e refratários de  

sílica, usada na siderurgia e para o preparo do leito de fusão dos altos-fornos das rochas 

ornamentais utilizada de diferentes maneiras (rústica, talhada, polida, entre outros). Porém, 

essa pesquisa resultou em dados preliminares, mas que seria interessante ser mais 

aprofundado para que assim seja avaliada a viabilidade econômica dessas rochas. 

 

CARACTERIZAÇÃO MINERALÓGICA E TECNOLÓGICA DAS 

ROCHAS COLETADAS NO MAPEAMENTO GEOLÓGICO NO 

MUNICÍPIO DE PARELHAS/ RN 

 

 

RESUMO 
 

 

PALAVRAS-CHAVE: Parelhas. Viabilidade. Geologia. 

 
ABSTRACT 

The basis of this research is a bibliographical review of a fieldwork of the mapping discipline 

that was carried out in the municipality of Parelhas / RN. The area explored, in turn, is known 

for its richness of mineral resources that are present in pegmatitic rocks. The objective of this 

research is to characterize the main properties of the pegmatites, metaconglomerate, shale and 

quartzite, in order to verify the heterogeneity of the elements, in order to raise a possible 

viability of extraction for economic purposes. The quartzite also has a siliceous chemical 

composition. This rock is a source of materials for bricks and silica refractories, used in the 

steel industry and for the preparation of the melting bed of blast furnaces used in different 

ways (rustic, carved, polished, among others). However, this research resulted in preliminary 

data, but it would be interesting to go deeper in order to evaluate the economic viability of 

these rocks. 

KEYWORDS: Parelhas. Viable. Geology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A busca por minérios sempre foi de grande importância para a economia mundial. No 

século XVII, começou no Brasil, a história da mineração como atividade socioeconômica, 

com as expedições chamadas entradas e bandeiras que vasculharam o interior do território em 

busca de metais valiosos e pedras preciosas. Um dos fatores de grande importância para 

realizar essa exploração é fazer uma caracterização mineralógica, que é uma pesquisa e estudo 

de uma determinada tipologia em uma área. 

Neste presente artigo, com base no estudo de campo realizado na região Nordeste do 

Brasil, na área que abrange 2 km² no município de Parelhas, no Estado do Rio Grande do 

Norte, correspondendo a um trecho da BR-088, entre os municípios de Equador e Santana do 

Seridó/RN. Aqui irá se destacar quais os principais minérios encontrados e sua viabilidade 

econômica e os aspectos fisiográficos da área, assim como também, mostrar as dificuldades 

ambientais encontradas. 

A partir desse estudo, pode-se conhecer e fazer um melhor aproveitamento desses 

minerais estudados. Em suma, a caracterização mineralógica possibilita o uso correto para os 

recursos naturais e o aumento de ganhos para os envolvidos. A mineração é uma Importante 

fonte de renda, um suporte financeiro e econômico para o país. Em função do potencial, 

riqueza e diversidade do solo brasileiro. No Brasil, a mineração se torna grande protagonista 

nesse contexto. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Segundo Lopes (2018), realizar a caracterização mineralógica de uma rocha irá 

permitir se conhecer o valor econômico do material, sua demanda de mercado e também 

auxiliar no desenvolvimento de produtos que atendam as necessidades dos consumidores; 

além do que, proporciona a diminuição de resíduos e poluentes expostos na natureza para 

assim diminuir os impactos. 
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3 METODOLOGIA 

 
As amostras em estudo foram coletadas durante o campo da disciplina de Mapeamento 

Geológico, no município de Parelhas/RN. Em que, foi escolhida uma amostra de cada 

litologia que mostrasse bem a representatividade na área. 

Inicialmente algumas amostras que foram coletadas passaram pelos moinhos de bolas 

e o planetário e em seguida, foi realizado o peneiramento para se chegar a granulometria de 

200#. 

Após isso, com as amostras que foram cominuídas e as brutas, realizou-se uma análise 

química no equipamento Niton, que é um espectrômetro portátil de raio-x e fluorescência. 

Primeiro, foi realizada a análise das amostras brutas, em que foi escolhido um lado da rocha 

que tivesse a maior representatividade de minerais presentes na mesma, pois o feixe de luz de 

fluorescência do Niton só permite focar em uma área. Já as amostras cominuídas foram 

espalhados em um papel especial e colocados no feixe de fluorescência, sendo assim por 

estarem cominuídas as leituras dos elementos foi mais homogênea. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Dos resultados obtidos com a caracterização química foram realizadas médias, e são 

apresentadas nesse documento apenas os elementos químicos mais importantes dessa 

caracterização, como indicadores mineralógicos e elementos abundantes, de acordo com o 

gráfico a seguir ( Figura 01). 

 

Figura 1 - Gráfico dos resultados adquiridos na análise das amostras cominuídas. 
 

Fonte: Autoria Própria. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O resultado mostrou a possibilidade da presença de teor favorável observado na 

aplicação do equipamento portátil de identificação de minerais, podendo observar em que a 

análise realizada com a amostra cominuídas foi mais aceitável do que a mesma na forma 

bruta, pois apresentou uma homogeneidade melhor. Tudo ainda é muito precedente, é 

necessário um estudo mais aprofundado e preciso na região de Parelhas– RN. Portanto 

algumas proposições são apresentadas: 

 Uma sistematização de coletas de amostras para um melhor estudo; 

 Uma nova coleta dos materiais com o objetivo de melhorar a representatividade da 

área; 

 Uma nova análise química para comprovar os resultados feitos anteriormente para a 

identificação dos metais e uma análise dos mesmos. 
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MINERAÇÃO OFFSHORE: UMA ATIVIDADE CATASTRÓFICA OU 

ESSENCIAL? 

Nathália Michelle de Lima Oliveira; Carolina Barros Machado2 e Edson Neves dos Santos3 

1,2 e 3  IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

A experiência como pesquisador é trabalhosa, mas gratificante quando se obtém 

respostas. É de extrema importância o ser humano ser curioso, pesquisar respostas, pois isso é 

que faz o ser humano progredir, a sociedade melhorar. E foi tal curiosidade que fez com que as 

autoras do presente artigo se interessassem em retratar sobre o tema, terem a necessidade de 

ponderar qual a melhor opção oferecida ou até mesmo tentar conciliá-las de alguma forma. Para 

isso, foi tido como base leituras bibliográficas sobre o assunto, já que no Rio Grande do Norte 

não possui empresas com esse ideal. Os resultados alcançados não foram de todo satisfatórios, 

mas ajudaram a formar a opinião de que se é necessário a consciência para com o meio 

ambiente, não anulando a possibilidade de progresso da indústria mineradora.  

PALAVRAS-CHAVE: Mineração Marítima. Ecossistema Marinho. Meio Ambiente. 

 

ABSTRACT 

The experience as a researcher is laborious but rewarding when getting answers. It is extremely 

important for humans to be curious, to search for answers, because that is what makes human 

progress, society improve. And it was such curiosity that made the authors of this article 

interested in portraying the subject, having to consider what the best option offered or even try 

to reconcile them in some way. For this, it was based on bibliographic readings on the subject, 

since in Rio Grande do Norte has no companies with this ideal. The results achieved were not 
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at all satisfactory, but helped to form the view that awareness of the environment is necessary, 

not negating the possibility of progress of the mining industry. 

KEYWORDS: Offshore Mining. Marine Ecosystem. Environment. 

1 INTRODUÇÃO  

Sabe-se que os oceanos ocupam 70% da área do planeta Terra e é perceptível que alguns 

recursos em terra já encontram-se escassos. A grande variedade de minérios em grandes 

concentrações localizados no leito oceânico (por exemplo ouro, cobalto, zinco, telúrio, terras 

raras - minérios utilizados para a fabricação de muitas tecnologias, como: smartphones, painéis 

solares e carros elétricos) desperta interesse nas grandes empresas mineradoras do mundo, estas 

visando o 1º lugar na chamada “corrida do ouro”.  

A grande maioria das mineradoras que estão se especializando na mineração oceânica 

são de países desenvolvidos, já que o investimento na compra e na manutenção das máquinas 

é alto e é necessário analisar detalhadamente formas de extração que não causam tantos danos 

irreversíveis. 

Especialistas em proteção ambiental vêm advertindo há tempos que a mineração no leito 

oceânico pode ser altamente destrutiva e poderia ter consequências de longo prazo desastrosas 

para a vida marinha. Segundo Verena Tunnicliffe, da Universidade de Victoria, no Canadá, é 

necessário um duro controle de tráfego na regulamentação. 

A questão de qualquer passo em falso colocar vários ecossistemas em risco gera 

intermitentes debates entre empresas mineradoras e ativistas que lutam pela conservação dos 

ecossistemas marinhos. 

Por outro lado, é necessário observar que com a progressiva escassez dos minérios em 

terra firme torna necessária a busca por minerais em outros espaços, e, levando em conta a 

vastidão do domínio marítimo (este em sua maioria desconhecido), torna-se válida a ideia de 

prospecção é extração nesse meio. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Tendo em vista os debates ativos entre a evolução tecnológica da área de 

mineração e os recursos cada vez mais escassos em terra, foi discutido nos últimos anos 

a oportunidade de lavrar partes dos oceanos, ainda desconhecidos em sua maioria. 

Entretanto, o pouco que se conhece, traz estudos que fazem referência ao tremendo dano 

ambiental advindo dessa forma de lavra. Isso fez com que as alunas se atentassem a tal 

polêmica e decidissem balancear os prós e contras de tal atividade mineradora, 

consultando assim, diversas teses de TCC e argumentos de empresas e de ONG's 

ambientais. De fato, a ideia do ponto de vista econômico e tecnológico é brilhante, mas 

do ponto de vista ambiental é uma catástrofe. O necessário é uma moderação das ações, 

ter mais cuidado com o meio ambiente do que teve quando a atividade se fazia em terra. 

 

3 METODOLOGIA 

O presente artigo foi feito a partir de leituras bibliográficas, estas sendo artigos 

científicos, teses de TCC, dissertações, revistas de alto reconhecimento, sites de empresas 

praticantes da mineração offshore e de sites governamentais. 

 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com todas as pesquisas realizadas, pôde-se observar que ainda nos dias de hoje, 

a mineração marítma é rondada por várias questões as quais ainda não se possui resposta, 

tanto pela falta de pesquisas referentes, quanto a consideração da vastidão da área 

marinha. Portanto, não há como ter completa ciência sobre o quão danoso pode ser a 

atividade de extração mineral marítima, o que não anula seus danos. 

Isso, juntamente à necessidade de preservação marinha e do meio ambiente, 

desperta críticas de muitos ativistas e ambientalistas. Apesar da legislação definida em 

1987 que garante a proteção do leito marinho em exploração, ainda ocorre a infração 

dessa legislação por parte das empresas mineradoras, o que se agrava considerando a falta 

de fiscalização. 

Essas infrações podem vir a ocasionar muitos danos ao meio ambiente e ao ecossistema 

marinho, alterando toda a vida marinha daquela área que está sendo lavrada, ocasionando a 

morte de ecossistemas e remanejamento de espécies marinhas. Considerando a vastidão da área 

marinha, e que sendo tão grande assim, impossibilita seu estudo a fundo e por completo, não é 
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possível fazer uma “Média” de danos que podem ser ocasionados, porém, não sendo ignorados, 

os riscos já conhecidos são considerados com uma potencialidade de risco muito maior do que 

a de benefícios posteriores. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir de todas essas informações apresentadas nos tópicos anteriores, conclui-se que: 

na mineração, não se deve somente visar o lucro que pode ser obtido, como também, deve haver 

respeito e preocupação para/com a área lavrada, considerando a fragilidade dos ecossistemas 

ali presentes. 

Há pouquíssimos estudos referentes aos danos da mineração offshore sobre a vida 

marinha da área em que está localizada a lavra, havendo portanto, uma necessidade de pesquisas 

mais aprofundadas sobre o tema, os impactos, e maneiras de como evita-los e/ou remediá-los. 

Também levando em consideração aos anos passados após a legislação definida pela 

ISBA, e a tecnologia que de lá para cá, mudou drasticamente, deve haver atualizações nas leis 

que vigem o leito marinho, bem como melhoras nas fiscalizações dessas áreas, assim 

dificultando a infração por parte das empresas mineradoras. 
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         O FUTURO DA INDÚSTRIA MINERAL ESPACIAL PARA A 

OBTENÇÃO DE MATÉRIA-PRIMA PROVENIENTE DE ASTEROIDES 

Autor1 Autor²  

1, 2IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O avanço da tecnologia na indústria mineral está contribuindo cada vez mais com as pesquisas 

relacionadas a mineração espacial, pesquisadores estão realizando estudos aprofundados sobre 

este método de extração. Desse modo, este trabalho tem como objetivo apresentar os principais 

conceitos da mineração espacial, abrangendo também os métodos de aplicação do processo de 

extração mineral terrestre em corpos celestes, considerando as variadas diferenças de aspectos 

entre o planeta Terra e o espaço, apresentando desse modo a viabilidade da exploração destes 

recursos.   

 

PALAVRAS-CHAVE: Mineração. Indústria. Tecnologia. Espacial. Extração. 

 

ABSTRACT 

The advancement of technology in the mineral industry is increasingly being transmitted 

through the use of mineral extraction methods. Thus, this work aims to present the main 

concepts of space mining, also covering the methods of application of processes of terrestrial 

mineral extraction in celestial bodies, considering the varied differences of aspects between 

planet Earth and space, thus presenting the viability of the exploration of these resources. 

 

KEYWORDS: Mining. Industry. Technology. Space. Extraction. 
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        1         INTRODUÇÃO  

A mineração é um processo extrativista responsável pela obtenção de matéria-

prima mineral, que constitui a maior parte dos bens essenciais para a vida na terra. 

Engenharia civil, indústria automobilística e de eletroeletrônicos são apenas alguns dos 

variados setores que contam com a presença de diversos minerais na composição de seus 

produtos. Porém, sabe-se que a matéria-prima existente na terra é limitada e não 

renovável, e a população terrestre cresce cada vez mais, aumentando consequentemente 

a necessidade de mais bens oriundos da mineração. Desse modo, cientistas já pesquisam 

métodos para a realização de extração mineral a partir de asteroides próximos da orbita 

da terra, ou seja, a aplicação dos meios de mineração no espaço, sendo assim denominado 

de mineração espacial.  

A mineração espacial trata-se de um setor ainda não consolidado, que atualmente 

se mantém somente com base em suas pesquisas que requerem estudos aprofundados 

sobre a composição dos corpos potenciais, viabilidade dos processos e seus métodos de 

aplicação. 

 

       2         REFERENCIAL TEÓRICO  

Este trabalho foi feito tendo como fonte de pesquisa a tese “The technical and 

economic feasibility of mining the near-earth asteroids” produzida em 1996 por Mark 

Joseph Sonter, pesquisador da universidade de Wollongong, na Austrália.  

Sonter produziu em sua tese os principais conceitos da mineração espacial, 

incluindo detalhadamente fatores como geologia e mineralogia dos corpos espaciais 

citados, custo dos processos, possíveis métodos de extração e seus contrapontos, bem 

como as variáveis influentes no espaço. Sendo assim, o presente trabalho reuniu os 

principais conceitos de modo em que se possa ser apresentado um abrangente resumo 

sobre a pesquisa em torno da mineração espacial. 
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3        METODOLOGIA 

           A partir da tese de Sonter (1996) pôde ser realizado um estudo sobre os abrangentes 

processos presentes na mineração espacial, iniciando pelo lançamento das naves aos corpos 

celestiais de interesse, analisando a viabilidade de exploração em superfície e subterrâneo, 

apresentando os métodos mais aplicáveis, bem como os principais fatores influentes na escolha 

do processo mais eficiente. A análise dos fatores que se diferenciam entre a Terra e o espaço 

também foram de tamanha importância para a pesquisa, tendo em vista que os métodos 

terrestres de extração mineral não podem ser aplicados da mesma maneira na superfície dos 

corpos celestes potenciais.   

 

4        RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

            O processo de mineração espacial inicia-se com o lançamento de naves até os corpos 

celestes de interesse, mas essa etapa agrega altos valores para ser realizada. Sendo assim, a 

reutilização dos materiais, retorno rápido e menor necessidade de manutenção são fatores 

importantes para diminuir o custo das missões. Segundo uma das empresas pesquisadoras, a 

Planetary Resources, os próprios asteroides poderiam servir como fonte de recursos para a 

missão, como por exemplo, a presença de água nestes corpos celestes poderia servir como 

combustível para os foguetes. Além disso, a energia solar presente também seria de alta 

importância nas operações de extração em órbita espacial, servindo também como propulsora 

de retorno das naves.  

A dificuldade de acesso aos asteroides está ligada a mudança de velocidade no espaço. “Pode 

ser visto que é mais fácil ir da órbita terrestre baixa (LEO) para quase qualquer lugar no sistema 

solar interno do que é entrar em órbita a partir da superfície da terra” (SONTER, 1996, p. 7).  

 

 

 

2321 



 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

Velocidade requerida nas principais missões 

 Da Terra até a 

órbita 

geoestacionária 

terrestre (GEO) 

Da Terra até a 

órbita terrestre 

baixa (LEO) 

Órbita terrestre 

baixa até órbita 

geoestacionária 

(LEO para GEO) 

LEO para 

realização de 

aterrisagem na 

Lua 

LEO para 

asteroides 

próximos da 

Terra 

Velocidade 

em Km/s 

11,8 Km/s 8 Km/s 3,5 Km/s 6,3 Km/s 5,5 Km/s 

Velocidade 

em Km/h 

42,480 Km/h 28,880 Km/h 12,600 Km/h 22,680 Km/h 19,800Km/h 

Tabela 1 – Diferença de velocidade requerida entre missões lançadas a partir da LEO e da GEO 

 

As diferenças presentes nos métodos de extração da superfície e subterrânea demonstram que 

a segunda opção é a mais adequada, isso porque não sofreria com a ação da gravidade zero, 

assim, os processos de extração, coleta e armazenamento ocorreriam normalmente, e a 

contenção do material extraído seria mais controlada.Os métodos de cominuição e classificação 

ocorreriam semelhantes ao processo terrestre, onde os materiais extraídos seriam classificados 

e processados de acordo com seu tipo e tamanho. Por exemplo, minerais metálicos encontrados 

em forma de grãos soltos poderiam ser obtidos a partir de separação magnética ou eletrostática.  

Os asteroides com maior potencial são os semelhantes aos condritos carbonáceos, sendo os 

condritos meteoritos rochosos que não se modificaram após separação do corpo de origem, e 

com presença de grãos oriundos do início do sistema solar. Este potencial se dá por fatores 

como: grande quantidade no número destes corpos, presença de H2O, CO, CO2, CH4, NH3, etc. 

Além da presença de metais do grupo da platina.  
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      5         CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A análise da tese produzida por Sonter em 1996 já demonstrava o interesse de 

pesquisadores pela mineração espacial, mais precisamente em asteróides próximos do 

planeta Terra. Isso porque estes corpos celestes possuem grande potencial de riqueza em 

minerais de interesse e poderão ainda servir como recurso para missões espaciais no 

futuro.  

A partir das pesquisas realizadas é perceptível que a mineração espacial ainda é 

um setor com grandes desafios pela frente, isso se dá principalmente devido a viabilidade 

dos lançamentos e funcionamento das operações no espaço, onde as forças físicas e 

fatores químicos são totalmente diferentes do âmbito terrestre.   

Entretanto, o setor possui um bom potencial como fonte de novos recursos 

minerais, principalmente para utilização em missões de colonização no espaço, o que 

parecia ser uma ideia distante, mas já está se concretizando como promessa para o futuro.   
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PAPEL SÓCIO-ECONÔMICO DO CALCÁRIO POTIGUAR 
 
 

 

RESUMO 
 

No Oeste Potiguar, nas regiões do Vale do Açu, Mossoró, e Chapada do Apodi existem 

afloramentos de rocha calcária com cerca de 20 mil quilômetros quadrados (com espessura que vai 

de 50 a 400 metros). O calcário é matéria prima essencial para fabricação de produtos para a 

agricultura e principalmente para a construção civil. A rocha serve para diversas produções, dentre 

elas é utilizada para produção de cimento, cal, fertilizantes, até rochas ornamentais. Sendo assim 

destaque no potencial mineral no Estado do Rio Grande do Norte, bem como a sua utilização na 

produção dos mais variados produtos. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: Calcário. Potencial Mineral. Potencial Econômico 

 
ABSTRACT 

 

In the West Potiguar, in the regions of the Açu Valley, Mossoró, and Chapada do Apodi there 

is limestone information about 20 square miles (with a thickness ranging from 50 to 400 

meters). That limestone is essential raw material for the manufacture of products for an 

agriculture, is known, and especially for a civil construction. The rock is used for several 

productions, among them it is used for the production of cement, lime, fertilizers, ornamental 

rocks. With this, we aim to evaluate the mineral of limestone in the state of Rio Grande do 

Norte, as well as its use in the production of the most varied products. 

 

 
KEYWORDS: Limestone. Mineral Potencial. Economic Potencial. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Os calcários são rochas sedimentares que contém minerais com quantidade 

acima de 30% de carbonato de cálcio (aragonita e calcita). Quando o mineral predominante é 

a dolomita, a rocha calcária chama-se “calcário dolomítico”. A coloração do calcário varia do 

branco ao preto, passando pelo cinza claro e escuro. Muitos calcários têm tons avermelhados, 

amarelos, azuis ou verdes, dependendo do tipo de impurezas que tiverem. São encontrados, 

principalmente, no meio marinho. (INFOPÉDIA, 2016) 

As rochas calcárias formaram-se em grande parte pela deposição, sobre um fundo 

de mar, de grandes camadas de material calcário, sob a forma de carapaças e esqueletos de 

animais marinhos. Uma proporção menor destas rochas formou-se diretamente pela 

precipitação do carbonato de cálcio (DANA-HURLBUT, 1986). 

No caso da precipitação química, o carbonato dissolvido na água se cristaliza e 

não tem, portanto, nenhum vínculo com carapaças de organismos. 

O calcário apresenta uma grande variedade de usos, desde matéria prima para a 

construção civil, material para agregados, fabricação de cal, fonte de ligante hidráulico (cal) 

na fabricação de cimento, e até como rochas ornamentais. As rochas carbonatadas e seus 

produtos também são usados como corretivos de solos ácidos; refratários; carga; abrasivos; 

matéria-prima para as indústrias de papel, plásticos, química, siderúrgica, de vidro; dentre 

outros (SAMPAIO E ALMEIDA, 2005 apud MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009). 

O Rio Grande do Norte é o nono Estado brasileiro com as maiores reservas de calcário. 

Suas reservas medidas estão quantificadas em 1.787.554.263 de toneladas. As maiores 

reservas estaduais de calcário estão localizadas nos municípios de Baraúna e Mossoró, sendo 

o primeiro com 456.358.534 de toneladas medidas e o segundo com 832.169.967 de toneladas 

(GOMES, SOUZA, MAIA E NÓBREGA, 2016 apud DNPM, 2010). O objetivo principal 

deste artigo é realizar o perfil sócio-econômico do calcário, dando ênfase no estado do Rio 

Grande do Norte. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
As rochas calcárias formaram-se em grande parte pela deposição, sobre um fundo 

de mar, de grandes camadas de material calcário, sob a forma de carapaças e esqueletos de 

animais marinhos. Uma proporção menor destas rochas formou-se diretamente pela 

precipitação do carbonato de cálcio (DANA-HURLBUT, 1986). 

As reservas lavráveis de calcário no Brasil estão relativamente bem distribuídas pelos 

estados e, como em muitos países, representam centenas de anos de produção nos níveis 

atuais. Os estados que mais se destacam no contexto brasileiro são: Minas Gerais, Mato 

Grosso do Sul, Paraná e Goiás, que juntos detêm quase 60% das reservas medidas de calcário 

do país, além de Mato Grosso e Bahia (SUMÁRIO MINERAL, 2015). 

O Rio Grande do Norte é o nono Estado brasileiro com as maiores reservas de 

calcário. As maiores reservas estaduais de calcário estão localizadas nos municípios de 

Baraúna e Mossoró, sendo o primeiro com 456.358.534 de toneladas medidas e o segundo 

com 832.169.967 de toneladas (GOMES, SOUZA, MAIA E NÓBREGA, 2016 apud DNPM, 

2010). 

 
3 METODOLOGIA 

 
O estudo teve como base a coleta de informações obtidas através na literatura a 

respeito da exploração e economia do calcário, desde sua história, características, exploração, 

aplicações, impactos ambientais, extração e beneficiamento. Todos os dados obtidos foram 

analisados e comparados com o acervo literário disponível. O referido trabalho foi realizado a 

partir de uma revisão bibliotecária de alguns artigos disponíveis. 

 
4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
O Rio Grande do Norte está sobre a Bacia Potiguar que abrange uma área de 

aproximadamente 21.500 km2. Muitas empresas mostraram interesse em investir nessa região 

para a produção de cimento, cal, rocha ornamental, ração animal e correção do solo. 
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A figura a baixo mostra a estrutura mineral do Brasil e mostra o calcário em destaque 

no Rio Grande do Norte. Na figura 1 vemos a grande ocorrência de calcário no nosso estado. 

FIGURA 1 - Recursos Minerais do Brasil, Estrutura Geológica. 
 

 

Fonte: Departamento Nacional de Pesquisa Mineral (DNPM). 

 

Para instalar a mina, é necessário executar um estudo de viabilidade da jazida, obtendo-

se com isso a sua capacidade de produção. Um geólogo estuda o local, coleta amostras de 

calcário e as leva para serem estudadas em laboratório. É muito comum que as empresas não 

realizem esse processo, geralmente o estudo de produção é feito através de senso comum, 

onde os pontos de vista analisados são a área do local, a profundidade, relevo do terreno e 

densidade da rocha. (MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA, 2009) 

Segundo o geólogo Otacílio Carvalho, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento 

Econômico, disse que o Rio Grande do Norte tem a maior reserva de calcário (de boa 

qualidade) do País. “É rocha calcária suficiente para ser extraída a vida toda” (SUMÁRIO 

MINERAL, 2011) 

No RN uma das aplicações do calcário é na fabricação de cimento. As empresas 

responsáveis pela produção desse material no estado é a Mizu Cimentos LTDA, em 

Baraúna/RN, Cimento ELO, em Currais Novos/RN e Cimento Nassau em Mossoró/RN. Além 

disso, também se utiliza esse mineral como cal virgem para se realizar a correção do pH do 

solo e também nas rochas ornamentais como: dolomito, mármore e calcário para decoração. 
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O calcário é uma rocha de formação cárstica, que produz relevos formados por 

dissolução e que representa cerca de 10% da superfície terrestre. Entretanto, esse mineral não 

pode ser extraído sem causar impactos no meio ambiente. Os principais impactos ambientais 

estão relacionados a: lençol freático, subsidência, destruição de habitats e da flora da região, 

poeira e erosão do solo. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O referido trabalho, tenta mostrar a exploração da produção de calcário no Rio Grande 

do Norte. Mostrando a abundância mineral no estado e a sua qualidade, que atrai diversas 

empresas e clientes. Sabe-se que a mineração, atividade extratora de recursos naturais 

provenientes do planeta, é uma das maiores e mais importantes atividades já desenvolvidas 

pela sociedade. Portanto é notória a necessidade direta do homem pela mineração. A evolução 

e bem-estar do mundo dependem da mineração. 
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RESUMO

 A função executada pelos projetos sociais em favor da minimização dos impactos e

desigualdades é de suma importância e demonstra-se uma área de aplicação para a logística

social, dessa maneira, a pesquisa em questão tem como objetivo aplicar os conceitos acerca da

logística social, em conjunto com uma organização beneficente sem fins lucrativos, políticos

ou  religiosos,  com  o  propósito  de  agregar  melhorias  a  execução  dos  seus  processos.  A

metodologia assumida pelo estudo possui caráter exploratório-descritivo e divide-se em três

etapas, sendo elas: o levantamento bibliográfico sobre a temática abordada; a coleta de dados

e  da  rotina  de  processos  da  organização  “Alma  lavada”  conhecendo  suas  principais

necessidades e por fim realizar propostas de melhoria nos processos logísticos da organização

estudada. Aspira-se aplicar, por meio desta pesquisa, a Logística Social de forma prática por

meio de um projeto social desenvolvido junto a moradores de rua na cidade do Natal-RN.

PALAVRAS-CHAVE:  Responsabilidade social; Desigualdades Socioeconômicas; 
Pobreza; Exclusão Social; Rotina de Processos.

ABSTRACT
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The function performed by social projects in favor of minimizing impacts and

inequalities is  of paramount importance and demonstrates an area of application for

social logistics, thus, the research in question aims to apply the concepts about social

logistics, in particular. with a non-profit charity, political or religious, with the purpose

of adding improvements to the execution of its processes. The methodology adopted by

the  study  has  an  exploratory-descriptive  character  and  is  divided  into  three  stages,

namely:  the  bibliographic  survey  on  the  theme  addressed;  the  data  collection  and

process routine of the “Washed Soul” organization knowing its main needs and finally

making proposals for improvement in the logistics processes of the studied organization.

It is aspired to apply, through this research, Social Logistics in a practical way through a

social project developed with homeless people in the city of Natal-RN. 
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KEYWORDS:  Social  responsibility.  Socioeconomic  Inequalities.  Poverty.  Social

exclusion. Process Routine.

1 INTRODUÇÃO 

Segundo  Santos  (2008),  o  desenvolvimento  e  expansão  do  capitalismo  têm

ocorrido nos últimos cinco séculos. O sistema tem se caracterizado pelas desigualdades

sociais geradas ao longo do tempo e pela constituição de classes sociais distintas, onde

sempre houve uma classe dominante responsável por utilizar as misérias geradas pela

desigualdade social para manter o domínio estabelecido sobre os trabalhadores (classe

dominada). 

Em busca de auxiliar aqueles que foram desamparados, ao longo do tempo, pelo

Estado, pelo setor produtivo privado e pela sociedade, projetos sociais surgem, através

de organizações públicas, privadas e do terceiro setor para amenizar o impacto que as

desigualdades sociais trazem para aqueles excluídos pelo sistema capitalista. 

É no contexto da busca por eficiência que a logística social surge, partindo da

perspectiva que a mesma não possui fins lucrativos, ou seja, não há interesse em lucrar,

e sim, facilitar e administrar melhor os recursos utilizados nas ações sociais, visando um

melhor atendimento ao cidadão necessitante do serviço. 

A  alma  lavada  é  uma  organização  social  sem  fins  lucrativos,  político  ou

religiosa, que busca dá suporte aqueles que mais necessitam, suprindo as necessidades

mais básicas que um ser humano possui. O grupo oferece semanalmente, aos moradores

de rua da cidade do Natal-RN, banhos, cortes de cabelo/barba/unhas, roupas, sapatos,

roupas de dormir e alguns atendimentos diversos extras obtidos através de doações e

prestação de serviços de voluntários. 

O  atual  projeto  possui  como  foco  principal  a  análise  da  organização  social

“Alma Lavada” que atende moradores de rua em Natal-RN. Portanto, busca-se, através

de ferramentas logísticas, a propositura de ações que melhorem os processos realizados

nas  ações  do  grupo.  A principal  justificativa,  para  a  realização  desse  projeto,  é  a

possibilidade de utilização dos conceitos logísticos como instrumento de melhoria na

vida cotidiana das pessoas nas cidades.
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 - Logística 

O setor empresarial passou a ter necessidade de ampliar estratégias no mercado

cada vez mais competitivo após o desencadeamento da globalização, a qual introduz

concorrentes  em  potencial  no  mercado.  Dessa  forma,  Ballou  (2006)  afirma  que  a

logística torna-se então uma ferramenta de valor estratégico em uma organização, pois é

responsável  pelo  planejamento,  controle  e  execução  dos  fluxos  de  materiais  e

informações, com o intuito de entregar o produto ou serviço ao consumidor final. 

2.2 – Projeto Social 

Mediante a dificuldade do Estado em atender e solucionar todos os problemas

demandados, o desenvolvimento de projetos sociais é importante para promover o bem-

estar  dos  indivíduos  que  não  têm  suas  necessidades  básicas  atendidas.  Segundo

Stephanou  et  al.  (2003),  os  projetos  sociais  nascem a  partir  do  desejo  de  mudar  a

realidade de um determinado grupo de pessoas, esse objetivo será alcançado por meio

de ações planejadas, organizadas e estruturadas. 

2.3 – Logística Social 

Tenhunen (2008) associa  a  logística  social  como um suporte  necessário para

problemas relacionados com a segurança, a diversidade, a filantropia, meio ambiente e

os direitos humanos. Tendo em vista que o uso da logística não se limita as empresas

privadas  para  a  obtenção  do  lucro,  mas  ainda  auxilia  órgãos  públicos  os  quais

desenvolvem atividades  com intuito  do  bem comum social,  como explica  Svensson

(2006).

3 METODOLOGIA 

O estudo proposto é do tipo exploratório-descritivo, pois se pretende utilizar-se

do tema – logística - para definir processos e funções necessárias a serem empregadas

na  rotina  da  organização  estudada.  Desta  forma,  será  realizado  um  levantamento
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bibliográfico  acerca  da  Logística  Social,  no  qual  permite  o  investigador  obter

informações  necessárias  e  utilizar-se  delas,  dando  abertura  para  seguir  com  a

investigação. 

O estudo ainda se caracteriza como qualitativo, visto que leva em conta a análise

de vários fatores que podem influenciar a rotina e os processos da organização estudada.

Pretende-se,  neste  contexto,  utilizar-se  de  visitas,  entrevistas,  realizar  registros

fotográficos das ações do grupo, mapeamento de rotinas e outras técnicas que possam

contribuir com a concretização da pesquisa. 

Para a execução do estudo, o projeto será dividido em três etapas, no qual o

primeiro ponto a ser cumprido consiste no levantamento bibliográfico acerca do tema

abordado, o segundo será a coleta de dados junto à organização social Alma Lavada

conhecendo suas dificuldades e necessidades. A terceira etapa será voltada a área mais

prática onde serão propostas melhorias nos processos de rotina da organização.

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para a elaboração da pesquisa foi montado um cronograma representado pelo
Quadro 1, com os passos que deverão ser seguidos para chegar à finalização do estudo
de  forma  que  o  grupo  possa  ter  auxiliado  eficazmente  na  melhoria  logística  dos
processos do projeto social em questão.

Quadro 1- Cronograma da pesquisa
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Após o levantamento bibliográfico será possível ter um maior conhecimento no

que diz respeito à logística social e suas vertentes o que permitirá que o estudo siga a

diante. Através das visitas que serão realizadas ao projeto será possível identificar as

dificuldades na execução dos processos realizados pelos voluntários que participam da

ação  o  que  permitirá,  com  o  conhecimento  adquirido  pelo  grupo  em  relação  aos

conceitos  logísticos,  propor  melhorias  considerando  as  necessidades  específicas  da

organização.

Ainda de acordo com o Quadro 1, os processos de levantamentos de dados dos

funcionários  seguidos com o de processos – seguidos do levantamento bibliográfico

-tornam-se importante  para  detalhar  o  funcionamento  do  projeto  e  circunstanciar  as

principais possíveis causas de falhas durante as rotinas semanais, para assim, durante as

entrevistas esclarecer possíveis pontos a serem analisados por meio da “Alma lavada”.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A  pesquisa  tinha  como  principal  objetivo  analisar  o  projeto  social  “Alma

Lavada” que atende no bairro do Alecrim – Natal/RN e proporcionar melhorias a partir

dos conhecimentos obtidos para indicar ferramentas logísticas necessárias aos processos

executados, após o período de observação da ação. 

Dessa  forma  notou-se  com  a  elaboração  do  projeto  as  possibilidades  de

colaboração  da  Logística  Social  de  forma  efetiva  á  causas  de  apoio  a  parcela  da

população  sustida  por  organizações.  A partir  do  contato  real  pode-se  perceber  a

necessidade  de  como  colocar  em  prática  a  teoria  encontrada  no  levantamento

bibliográfico. Observa-se ainda a importância da colaboração e visibilidade para tais

organizações, tendo em vista abranger a área de conhecimento sobre suas finalidades e

ainda buscar estudos posteriores.
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RESUMO
O processo de ensino-aprendizagem vem sendo foco de muitos estudos com a finalidade de proporcionar salas de aulas mais atrativas, que retenham a atenção do aluno, que por sua vez,

tem sua atenção disputada por diversos outros estímulos digitais além do próprio professor. Dessa forma o objetivo desse trabalho é analisar como as dinâmicas aplicadas em

instituições de ensino podem proporcionar, de forma prática, um maior nível de aprendizado utilizando uma dinâmica aplicada na disciplina de Gestão de Compras em uma turma do

Curso Técnico Integrado de Logística do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus São Gonçalo do Amarante como exemplo para a afirmação

da hipótese de que esse tipo de aprendizagem é de fato eficaz, não somente para matérias tidas como técnicas, mas também para as globais. A dinâmica teve a finalidade de colocar em

prática os conteúdos ministrados e que em alguns casos, pode não ficar claro nas aulas teóricas. Considerando o caráter quali-quantitativo desta pesquisa, é esperado conhecer a opinião

dos estudantes, tanto da turma em que a atividade foi aplicada quanto dos alunos externos a ela, sobre métodos ativos realizados em sala de aula para saber se consideram que houve

melhoras efetivas no processo de ensino-aprendizagem.

PALAVRAS- CHAVE: Educação; Aprendizagem; Dinâmica; Metodologias ativas.

INTRODUÇÃO
As dinâmicas para o ensino médio se fazem tão importantes quanto nas demais etapas da educação; pois, além de poder contribuir para a melhoria dos índices de aprovação e

engajamento dos alunos, elas também podem ser um auxílio para que as aulas teóricas sejam melhores assimiladas, promovendo também interatividade e, eventualmente, alguma prática.

Neste contexto, o objetivo desta pesquisa é avaliar o nível de satisfação e de importância das dinâmicas para os estudantes. Essa análise pode ajudar a compreender de que forma, não só

a dinâmica aplicada com os alunos de logística, mas como as dinâmicas em geral podem ser eficientes para a aprendizagem dos alunos. Para tanto, será utilizada como material de análise

as experiências dos discentes com dinâmicas no geral e com as dinâmicas que foram aplicadas na disciplina de gestão de compras, também será utilizado como base experiências do

público geral brasileiro quanto às dinâmicas em sala de aula para que seja possível obter avaliações subjetivas.

METODOLOGIA
Esse artigo é uma pesquisa aplicada com uma abordagem quali-quantitativo, exploratória e a técnica utilizada é a aplicação de questionário estruturado. Portanto, após a elaboração e

aplicação de dois questionários dentro do modelo de escala likert, serão coletados os dados estatísticos, onde a maior porcentagem obtida nas perguntas representará se a dinâmica

aplicada foi bem-sucedida ou não.

As quatro questões objetivas e uma discursiva do primeiro questionário serão aplicadas no Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus São Gonçalo do Amarante, aos estudantes

da turma integrada do quarto ano de logística, discentes atuais da matéria de Gestão de Compras, enquanto o segundo questionário contendo seis questões objetivas e uma discursiva,

será aplicado ao público em geral,alunos de dentro e fora do Campus. Após as respostas os resultados serão contabilizados pela própria plataforma em que o questionário foi criado. O

Google Docs, ao final da coleta de todos os dados, irá gerar uma porcentagem de quantos indivíduos responderam e qual das opções estabelecidas foi a mais marcada.

REFERENCIAL TEÓRICO
A gestão de compras age nas atividades logísticas com o intuito de reduzir custos e manter a qualidade do produto. Compra é o termo utilizado para definir o ato e responsabilidade de

promover a procura dos materiais e serviços que serão necessários para suprir as necessidades da empresa (GONÇALVES, 2016).

O mercado de trabalho exige tanto o conhecimento dos conceitos, o saber, quanto o senso prático, o como fazer, por essa razão as atividades práticas tornam-se uma forma de

abordagem mais interessante para as escolas (GODOY, 1997).

RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES
Questionário aplicado à turma do quarto ano do curso de logística:

Apenas metade da sala em questão respondeu o que não gera um resultado tão abrangente para a pesquisa, tendo em vista que o grupo esperava que um pouco mais da metade da turma

tivesse respondido, para assim, ter sido possível um campo mais amplo de respostas. Dentro dessas condições, como esperado a maior parte dos alunos de logística obtiveram

satisfações medianas a ótima em relação às dinâmicas, provando que essas podem agir como fator de facilitação do entendimento do aluno e ajuda-lo a absorver partes do conteúdo que

talvez não tenha compreendido, assim sendo, quando são aplicadas de maneira correta e que despertem interesse.

Questionário aplicado ao público em geral:

Neste as respostas foram as mais variadas contando com 369 respostas no total, e comparado ao primeiro questionário este obteve mais resoluções negativas. O gráfico demonstrou que

a maioria dos indivíduos que responderam possui uma satisfação mediana em relação às dinâmicas, sendo assim, foi possível, por fim, determinar que a maioria dos que responderam

consideram a utilização de dinâmicas em aula uma ferramenta muito efetiva na aprendizagem e assimilação do conteúdo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base em tudo que foi exposto durante o estudo, é evidente que as dinâmicas têm sempre um grande impacto na vida dos alunos, com a ressalva de que para que sejam realmente

efetivas elas precisam de planejamento, sempre considerando se sua aplicação é viável e pertinente, quando assim, elas produzem um sentimento de satisfação nos estudantes, pois além

de aprender de uma maneira não tradicional e que não se enquadra em uma monotonia, trazem uma nova forma de interação com a disciplina, incentivando os alunos a participarem das

atividades relacionadas à matéria, além de estimular o pensamento crítico, ajudar no desenvolvimento do raciocínio, e ainda promover interação com outros alunos e ambiente.
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DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO DE MODA ESTÉTICO E 

PRÁTICO PARA O PÚBLICO MASCULINO COM PARKINSON 

RESUMO 

As pessoas com necessidades específicas nunca se mostraram como nicho de mercado 

importante para a moda, ao se fazer um recorte e trazer à tona a doença de Parkinson como 

foco, torna-se ainda mais complexo, uma vez que essa doença causa alterações nas células 

nervosas do cérebro que produzem a dopamina, uma substância que transmite mensagens de 

um neurônio a outro tornando assim o diagnosticado com Parkinson um ser humano com muitas 

limitações. Os tremores característicos da doença são um dos sintomas mais conhecidos e que 

geram transtornos e preocupações na vida social dos acometidos. Foi pensando justamente na 

vida social desse público que se propôs desenvolver um produto de moda que lhe fornecesse 

proteção, autonomia, autoconfiança e, consequentemente elevasse sua autoestima, ao mesmo 

tempo que em que fosse possível o uso de informação de moda. O presente projeto tem por 

objetivo proporcionar uma melhor qualidade de vida aos acometidos pela doença de Parkinson 

na terceira idade, tendo como foco o seu âmbito social. Isso será feito através de pesquisa 

bibliográfica exploratória com abordagem qualitativa unida a metodologia de desenvolvimento 

de produto de Mike Baxter no livro Projeto de Produto e de Lobach no livro Design Industrial. 

PALAVRAS-CHAVE: Parkinson. Idosos. Autonomia. Moda. Inclusão.  

ABSTRACT 

People with any specific needs have never been a major target for fashion, clipping and bringing 

forth Parkinson's disease as a focus becomes even more complex as it causes changes in the 

nervous brain that produce dopamine, a substance that transmits messages from one neuron to 

another, thus making the Parkinson's carrier a human with many limitations. The tremors 

characteristic of the disease is one of the most well-known symptoms and that generate 

disorders and worries in the social life of the patients. It was precisely in the social life of this 

individual that he set out to develop a fashionable product that would provide protection, 

autonomy, self-confidence, and consequently raise his self-esteem, at the same time as it was 

possible to use fashion information. The aim of this project is to provide a better quality of life 

for elderly people with Parkinson's disease, focusing on their social scope. This will be done 

through an exploratory bibliographical research with a qualitative approach coupled with Mike 

Baxter's product development methodology in the book Product Design. 
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¹ ² ³ IFRN – Campus Caicó  

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 
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1 INTRODUÇÃO  

Pessoas na terceira idade costumam frequentar eventos sociais como formaturas, 

casamentos e aniversários, pois seus filhos e netos já estão com idades consideravelmente 

elevadas e seus familiares os querem prestigiando suas ocasiões. Por sua vez, é de senso comum 

que idosos tem grande apreço sentimental por pertencimento e ocasiões familiares, e para 

muitos os sonhos de suas vidas é poder ver seus filhos e netos se formando e se casando.  

Os tremores que vem como inerentes à doença de Parkinson, mostrar-se como fator de 

bloqueio social, pois acarreta uma série de constrangimentos públicos como derramar comida 

na roupa, não conseguir sustentar os talheres, que para um idoso acima de 65 anos de idade e 

ainda diagnosticado com Parkinson pode ser terrível a ideia deixar sua casa para frequentar 

eventos que o deixe à frente de encarar a sociedade e seus julgamentos. Observa-se então o 

quanto a vida social de uma pessoa com Parkinson muda e que essas mudanças acarretam uma 

série de necessidades especiais que podem ser auxiliadas ou resolvidas com peças de vestuário. 

Ao aliar esses fatores com a terceira idade, surge então o peso emocional das ações ao redor do 

idoso, onde o fazer e o pertencer a vida do próximo passa a se ter valor máximo em suas vidas.  

Dessa forma, tem-se como objetivo desenvolver o protótipo de um produto de moda que 

atenda às necessidades dos acometidos pela doença de Parkinson do gênero masculino que 

estejam na terceira idade e desejam frequentar eventos que exijam um tipo de roupa socialmente 

vista como formal e elegante, buscando elevação de autoestima, independência do indivíduo e a 

segurança necessária para não se temer constrangimentos públicos. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Há três tipos de necessidades inerentes ao ser humano que acabam por se agravar e se 

tonarem mais sensíveis em diversos aspectos ao atingir a terceira idade, estas são: física, 

psicológica e fisiológica. Para que se tenha um bom desenvolvimento de produto é de suma 

importância entender esses aspectos e saber como adaptá-los à sua peça para que atenda aos 

conceitos do seu público. Focando em especial na necessidade fisiológica, temos como 
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consequência do envelhecimento a degeneração das células do corpo, dessa forma, à medida 

que seu corpo avança em idade, as células do corpo vão enfraquecendo e o efeito é a baixa 

imunidade e geração de doenças (BALLSTAEDT, 2007), entre elas, a doença de Parkinson. 

O Parkinson foi definido por James Parkinson, um inglês, no ano de 1817, 

caracterizando-se como sendo um distúrbio neurológico causado pela alteração de células 

nervosas no cérebro que produzem dopamina, um elemento que transmite mensagem de um 

neurônio a outro, como consequência da alteração dessas células, o acometido desenvolve 

sintomas como tremor, rigidez muscular, distúrbio do sono, alteração cognitiva, dificuldade na 

fala e respiração (BRAGA, 2002). A Organização Mundial da Saúde (OMS) explica que 1% da 

população mundial acima de 65 anos é acometido pela doença de Parkinson, enquanto no Brasil 

esse número gira em torno de 200 mil pessoas com Parkinson, acontecendo mais 

predominantemente com o gênero masculino (STEIDL; ZIEGLER; FERREIRA, 2007). 

3 METODOLOGIA  

O presente trabalho de pesquisa tem como finalidade ser uma pesquisa aplicada (ou 

pesquisa avançada) definida por Garces (2010) como tendo “objetivo de resolver problemas 

concretos. [...] aplicar as teorias às necessidades humanas” e completa dizendo que “produz 

produtos, processos e patentes”. A metodologia utilizada será, inicialmente, pesquisas de 

revisão bibliográfica exploratória de abordagem qualitativa para compreensão de forma 

empática dos estudos já realizados na área, em seguida será feito um estudo de percepção de 

valor e percepção dos impactos da doença com homens com Parkinson com foco no design 

centrado no humano, para entender mais aprofundado a realidade de suas vivências. Por fim, 

para efeitos conclusivos, o produto de moda será desenvolvido através das metodologias de 

desenvolvimento de produto de Baxter (2011) e Lobach (2001).  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Um dos pontos mais ápices e aterrorizantes de se nascer, é a ideia que de que um dia irá 

envelhecer e isso o deixará mais fraco, menos resistentes às doenças e cada dia mais dependente 

de algum fator externo. Através das pesquisas iniciais desenvolvidas, foi possível compreender 
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que um grande número de pessoas com mais de 65 anos são dependentes de alguma ajuda para 

executar ao menos uma tarefa (KARSCH, 2002).  

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2016), estima-se que 

até o ano de 2050 haja pelo menos uma triplicação no número de idosos, chegando a 66,5 

milhões de idosos. Muitos estudiosos definem esse fenômeno como a crise do envelhecimento, 

onde Greenspan (2007) explica que “a relativa tranquilidade fiscal de hoje mascara um tsunami 

iminente, que nos atingirá quando parcela significativa da população altamente produtiva do 

país se aposentar”.  Isso traz à tona um debate acerca do número de idosos que terá em alguns 

anos e como isso afetará no ambiente, onde se farão necessárias adaptações para a melhor 

convivência cotidiana, englobando inclusive, a moda.   

À medida que seu corpo avança e envelhece, o processo de enfraquecimento se torna 

constante e a baixa imunidade gera doenças e problemas de locomoção. O Parkinson, por sua 

vez, é uma doença crônica e degenerativa que afeta uma parte do cérebro e tem grandes 

consequências na vida dos portadores, Lana et. al (2007) explica que “dado o crescente 

envelhecimento da população mundial, estima-se que, em 2020, mais de 40 milhões de pessoas 

no mundo terão desordens motoras secundárias à doença de Parkinson”. 

A sociabilidade é colocada em pauta e frequentar eventos deixa de ser uma diversão e 

se torna um momento constrangedor e vergonhoso, onde o acometido se colocará à frente de 

uma opinião pública e seus atos devido aos tremores se tornará limitado ao ponto de atingir 

aspectos como confortabilidade social e autoestima. Através disso, espera-se de modo geral 

desenvolver um produto de moda para homem com Parkinson que por sua vez consiga atender 

tanto de modo prático como de maneira estética suas necessidades, além de, também entender 

o funcionamento da proposição de peças e materiais que auxiliem pessoas com Parkinson e 

para efeitos de conclusão avaliar a solução encontrada em pessoas com a doença de Parkinson 

observando os possíveis pontos de melhoria e como isso poderia ser aplicado em outras 

situações. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A doença de Parkinson certamente tem um grande impacto na vida do indivíduo, assim 

como mostra Gonçalves (2007), onde desenvolveu uma pesquisa em que acometidos pela 
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doença expressam sua percepção sobre o modo como vivem, um dos entrevistados demonstra 

que “na época eu tava (sic) terminando o meu doutorado e não tive condições de terminar, eu 

não tinha como digitar, a capacidade de leitura para o trabalho se reduziu, [...] abandonar a 

carreira acadêmica e me aposentar, foi a decisão mais difícil.” (GONÇALVES; ALVAREZ; 

ARRUDA, 2007).  Em uma sociedade que em seu rumo enxerga um número enorme de pessoas 

na terceira idade nos anos que virão, desenvolver pesquisas que gerem métodos, produtos e 

funcionalidades que por sua vez auxiliem a sociedade à longo prazo, é de suma importância 

para que se tenha um futuro saudável e sem medo.  
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RESUMO 
 

O presente projeto de natureza 
predominantemente qualitativa tem o objetivo de 
desenvolver uma cueca absorvente destinada ao 
público masculino da terceira idade que 
apresentam incontinência urinária, visando o seu 
bem estar. Estes idosos frequentemente 
apresentam alterações que comprometem o 
convívio social como vergonha, depressão e 
isolamento, provenientes do seu quadro clínico, 
causando grande transtorno aos pacientes e  

familiares. A proposição do produto é atender aos 
requisitos de funcionalidade como conforto, 
discrição, durabilidade e com uma boa relação de 
custo-benefício. A cueca atende os requisitos de 
funcionalidade do produto, sendo inovadora, 
confortável, discreta e durável a um preço 
acessível e economicamente viável, levando em 
consideração a vida útil do produto por não ser 
descartável. A realização deste estudo expressa a 
importância de pesquisar e desenvolver produtos 
voltados para este público e suas necessidades. 

 

 

ABSTRACT 

 
The present project of a predominantly 
qualitative nature aims to develop an absorbent 
underwear aimed at the male elderly public who 
present urinary incontinence, aiming at their 
well-being. These elderly often present 
alterations that compromise social interaction 
such as shame, depression and isolation from 
their clinical picture, causing great disorder to 
patients and 
Family. The proposition of the product is to 
meet functionality requirements such as 
comfort, discretion, durability and with a good 

cost-benefit ratio. The underwear meets the 
requirements of product functionality, being 
innovative, comfortable, discreet and durable at 
an affordable and economically viable price, 
taking into account the life of the product 
because it is not disposable. The 
accomplishment of this study expresses the 
importance of researching and developing 
products aimed at this public and their needs. 
 
 

 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Design. Produto. Cueca. Absorvente.  

KEYWORDS:  Design. Product. Underwear. Absorbent. 
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1 INTRODUÇÃO 

O processo de envelhecimento atinge todo o corpo e traz diversas alterações, entre elas a 

incontinência urinária caracterizada pela perda involuntária da urina. Essa condição afeta o idoso 

não somente no físico, interfere também no seu conforto psicológico.  

Tendo em vista que a incontinência urinária não é uma doença que ameaça a vida dos 

pacientes (NKUDIC, 2006), mas consome recursos relativos às medidas de higiene necessárias. As 

pesquisas que tratam a questão de produtos de vestuário projetados para a população idosa são 

escassas, acentuando-se em relação à modelagem dos produtos ao corpo, aos elementos de interação 

e usabilidade, à seleção de materiais têxteis e quanto à higienização e manutenção das peças. A 

natureza desde estudo é quantitativo/qualitativo, permitindo a obtenção e análise de dados como 

também a descrição dos processos, por meio do contato do pesquisador com a situação estudada, 

levando em consideração a perspectiva dos participantes.  

Nesse contexto, propomos desenvolver uma cueca absorvente que possibilita ao idoso com 

incontinência urinária e limitações fisiológicas, conforto e funcionalidade. Com um design discreto 

e materiais inovadores, que possibilitam a sua reutilização, o produto apresenta-se como alternativa 

ao uso de fraldas geriátricas, levando em consideração a sua deformação física durante o uso e a 

poluição causada ao meio ambiente proveniente do descarte inconsciente. Objetivando-se com o 

desenvolvimento de um produto inovador, atendendo às necessidades e interesses do público, como 

também pensando na sustentabilidade do meio ambiente. 

Ao final deste projeto espera-se construir uma cueca absorvente pretendendo alcançar um 

público que procure um produto que lhes proporcione praticidade, conforto e discrição, com um 

design diferenciado da evidente aparência de fralda. Foi pensado para atender idosos que faz uso em 

ampla escala da fralda geriátrica e se sente desconfortável mediante a deformação que ela causa e 

outros aspectos, como a própria aparência do produto em si. Como nos contou o senhor Izidio Paulo 

de mais de 95 anos que não foi ao almoço com o neto por se sentir desconfortável e com vergonha 

de sair de casa com uma fralda descartável tradicional. 

 Destarte, o ponto de principal vantagem é, de fato, a oportunidade de mercado, por se inserir 

num espaço nacional carente desse tipo de produto. Essas justificativas respaldam-se, sobretudo, 

nos resultados da pesquisa informal realizada sobre o público alvo, necessidade e motivo de 

realização desse produto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Segundo Menegucci (2010, p. 2-3), as pesquisas que tratam da questão de produtos de 

vestuário projetados para a população idosa são escassas, possivelmente em virtude da pouca ou 

quase nenhuma preocupação das empresas e mercado de vestuário com esta faixa etária sem o 

espaço devido no cenário da moda nacional. Assim, acentuam-se os problemas dos idosos com o 

vestuário, em relação à modelagem dos produtos ao corpo, aos elementos de interação e à seleção 

de materiais têxteis. A mesma autora (2010, p. 3), diz que a usabilidade está relacionada à facilidade 

de manejo: vestir e despir, acionar mecanismos de abertura e fechamento, toque dos materiais na 

pele, higienização e manutenção. Estes fatores devem ser contemplados para oferecer conforto, cujo 

conceito é definido por Nicolini (1995) como um estado de harmonia física e mental com o meio 

ambiente, baseado na ausência de qualquer sensação de incômodo. 

Conforme Matos e Silva (2007, p. 1), percebeu-se que essas pessoas encontram bastante 

dificuldade na aquisição de roupas que lhe facilitem não somente os movimentos, mas também, de 

igual importância, as etapas de trocas de peças do vestuário.  

Matos e Silva (2007, p. 8) afirmam que o conforto psicológico ou estético está relacionado 

com as características sociais, culturais e econômicas dos indivíduos. Os aspectos estéticos são 

bastante avaliados durante o processo de compra de produtos de vestuário. Caso o 

consumidor/utilizador detecte falhas no produto com relação a conforto estético, ele terá a sensação 

de estar psicologicamente desconfortável, julgando-se inconvenientemente vestido e despreparado 

em determinada situação do seu convívio. 

Esse grande nicho de mercado além de valores estéticos, precisam ser direcionados para os 

seus atuais interesses e necessidades como conforto e praticidade. A cueca absorvente assume o 

papel de peça de vestuário com diferenciação, no que se refere a design e usabilidade, capaz de 

concorrer com os semelhantes dispostos no mercado. 

3 METODOLOGIA 

A natureza deste estudo é predominantemente qualitativa que de acordo com Godoy (1995 

apud BALLSTAEDT, 2007, p. 2), a pesquisa qualitativa parte de questão ou fatos de interesse 

amplos, que vão se definindo na medida em que o estudo se desenvolve. Portanto, permite a 

obtenção de dados descritivos pelo contato direto do pesquisador com a situação estudada segundo 

a perspectiva dos participantes.  

2345 



                                                                                                             IV SECITEX /XIV 
CONGIC 

 

4 
 

Dois testes de usabilidade foram realizados, o primeiro antes de o protótipo ser 

desenvolvido, servindo como uma análise do tecido escolhido. Recolheram-se amostras dos 

materiais e foi feito o teste com água e após perceber o resultado satisfatório da absorção, 

efetuamos a confecção da peça. A mesma trata-se de uma cueca com absorvente removível onde 

ambos podem ser lavados e reutilizados, o modelo deriva então de uma cueca comum, denominada 

Slip, no qual houve modificações no que diz respeito ao estilo, modelagem e adicionados detalhes 

para o melhor desenvolvimento de sua função. 

 

Figura 1 – Desenho técnico da cueca (FERNANDES, 2019)  

O segundo teste desenvolvido se deu quando o protótipo já estava pronto, realizado de 

maneira prática e real do que propôs a peça. Um idoso com características do nosso público-alvo foi 

convidado para participação na pesquisa e verificação da eficácia do produto. Após 4 h (quatro 

horas) com o protótipo foi removido e observou-se que ele atende ao que esperado, absorvendo a 

urina sem vazamentos e sem gerar deformação no volume do absorvente, o que até então vem se 

tornando a pauta principal do nosso produto. 

O produto foi muito bem recebido pelo filho/cuidador do idoso, além de ser uma solução 

rentável por não ser descartável. Os materiais agradaram em decorrência de sua excelente qualidade 

e tecnologia, não esquentando e não agredindo a pele do idoso. 

 

Figura 2 – Teste de usabilidade (ARAÚJO, 2019) 
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Finalmente, o protótipo sofreu apenas algumas modificações no que diz respeito ao design e 

a ergonomia do produto, sempre pensando no melhor conforto para o idoso, para que os materiais 

escolhidos e a própria peça não gerassem desconforto ao vestir, uma delas foi a substituição do 

elástico pelo lastex na parte traseira. 

 

Figura 3 – Teste de usabilidade (ARAÚJO, 2019) 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Ao final deste projeto espera-se alcançar os seguintes resultados: Construir uma cueca 

absorvente, impermeável e inovadora que seja capaz de atender aos requisitos do público ao qual se 

destina em todos os seus aspectos funcionais e estéticos, incluindo, portanto suas funções principal, 

básica e secundária. Exemplificadas respectivamente por absorver a urina sem provocar 

deformações, propiciar um conforto quando o produto estiver em contato com a pele do idoso e 

apresentar um design prático e inovador, podendo atender a uma área mais ampla de usuários. 

Em síntese, espera-se contribuir com as esferas sociais e acadêmicas mediante 

desenvolvimento do projeto e seus resultados alcançados. Possibilitando respectivamente uma 

atuação na comunidade para com o público-alvo e viabilizando materiais para estudos na área e a 

continuação de pesquisas. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento do projeto possibilitou a criação de um primeiro protótipo que atendesse as 

necessidades de mercado do público-alvo. Com base em pesquisas realizadas, foi viabilizada a criação da 

cueca Enjoy, uma forma alternativa de manter o consumidor em potencial esteticamente confortável sem 

prejudicar os princípios funcionais da peça.  

Com o intuito de desenvolver um produto que absorvesse a urina e não causasse transtornos, 

mesmo que não concluído o projeto, alcançamos os principais objetivos do nosso produto com a análise 
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do protótipo. Trazendo para o consumidor uma boa estética e tecnologias diferenciadas para uma sua 

proteção.  

De modo geral, apesar da primeira versão do protótipo ter sido bem aceito pelos participantes da 

pesquisa, ainda existe algumas discrepâncias que servirão de base para fomentar trabalhos futuros na área 

com o mesmo nicho de mercado. Podem ser desenvolvidos estudos de modo a se aprofundar na escolha 

de elementos e materiais têxteis para compor a peça, materiais estes como um neutralizador de urina, 

evitando assim o odor no produto. Que, no momento, não foi inserido ao produto tendo em vista a 

dificuldade de aquisição devido a exiguidade de fornecedores e tempo para a conclusão da pesquisa. 

Com o intuito de criar um produto que absorvesse a urina e não causasse transtornos, vemos que 

alcançamos os principais objetivos do nosso produto. Trazendo para o consumidor uma outra opção, boa 

estética e tecnologias diferenciadas para uma sua proteção.  

A realização da pesquisa de mercado nos mostrou a importância de desenvolver peças para esse 

público voltadas para suas necessidades sem perder o seu valor estético. Considerando que a demanda 

está em constante ascensão, é notória a necessidade de um olhar atento e cuidadoso por parte dos 

profissionais da área. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

Neste trabalho será realizada uma pesquisa sobre a indústria do vestuário, com foco no 

segmento oficina de costura, na cidade de Parelhas/RN. Além de integralizar as disciplinas 

vistas durante o curso técnico em Vestuário fornecido pelo Instituto Federal de Educação, 

Ciências e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Caicó/RN, o trabalho realizado 

também tem como objetivo reconhecer e analisar as oficinas de costura existentes na cidade de 

Parelhas/RN. Para a construção do relatório foi realizada uma pesquisa bibliográfica sobre a 

cidade estudada, também sobre a indústria do vestuário, terceirização, oficina de costura e sobre 

o programa Pro-sertão; todos esses processos foram de suma importância para a experiência no 

papel de pesquisador ser ainda mais rico em conhecimento para os que vivenciaram esse 

projeto. Será também aplicado um questionário com o objetivo de conhecer mais sobre as 

oficinas de costura existentes no município. Espera-se, por meio da realização desta pesquisa, 

desenvolver um documento escrito que apresente informações quantitativas e qualitativas 

acerca das oficinas de costura de Parelhas/RN, além de entender como a indústria de confecção 

se relaciona com o processo de terceirização, e como as oficinas de costura influenciam no 

desenvolvimento econômico do município.  

PALAVRAS-CHAVE: Indústria do vestuário. Oficina de costura. Parelhas/RN. 

ABSTRACT 

In this work a research about the garment industry will be carried out, focusing on the sewing 

workshop segment, in the city of Parelhas / RN. In addition to integrating the disciplines seen 

during the technical course in Clothing provided by the Federal Institute of Education, Science 

and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Caicó/RN, the work also aims to 

recognize and analyze the existing sewing workshops. in the city of Parelhas/RN. For the 

construction of the report, a bibliographic research was carried out about the studied city, also 

about the garment industry, outsourcing, sewing workshop and about the Pro-sertão program; 

All of these processes were of great importance for the researcher role to be even richer in 

knowledge for those who experienced this project. A questionnaire will also be applied to learn 

more about the sewing workshops in the municipality. It is expected, through this research, to 
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develop a written document that presents quantitative and qualitative information about the 

sewing workshops of Parelhas/RN, as well as understanding how the garment industry relates 

to the outsourcing process, and how Sewing workshops influence the economic development 

of the municipality. 

KEYWORDS: Clothing industry. Parelhas/RN. Sewing Workshop. 

1 INTRODUÇÃO  

A região Seridó do Rio Grande do Norte (RN) era inicialmente conhecida por possuir 

uma economia baseada na pecuária. A partir do século XIX a indústria têxtil passou a ganhar 

destaque na economia desta região (ARAÚJO, 2017, p.23). Hoje, a confecção, por meio das 

oficinas de costura, é a principal responsável pelo desenvolvimento econômico da região Seridó 

do RN. Esta mudança na economia do estado influencia também uma mudança na economia da 

cidade de Parelhas/RN, que, de acordo com a Fiern, inicialmente baseava-se na indústria de 

cerâmica, e hoje é baseada nas oficinas de costura. Um dos principais incentivos a esta mudança 

foi a implantação do programa Pró-sertão, que influencia o desenvolvimento da indústria do 

vestuário em várias cidades do RN. Visto que atualmente não foi encontrado um levantamento 

ou estudo apropriado sobre as oficinas de costura em Parelhas/RN, e também a inexistência de 

um instrumento adequado para coleta de dados, este projeto tem o intuito de identificar e 

realizar o procedimento de diagnóstico e coleta de informações acerca do segmento oficina de 

costura na cidade de Parelhas/RN. Além de analisar como se dar o processo de terceirização 

nas Oficinas de costura, e como esse segmento se relaciona com a economia da referida cidade, 

integralizando, também, as disciplinas vistas durante o curso. Para que seja possível cumprir os 

objetivos deste projeto, além de uma pesquisa bibliográfica, será, também, elaborado um 

questionário de caráter qualitativo/quantitativo, que será aplicado nas oficinas por meio de 

visitas previamente marcadas com os proprietários de cada empresa. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A indústria da confecção é dividida em etapas, cada uma serve como fonte de matéria 

prima para a posterior, um produto de vestuário possui um fluxograma de produção, que 

acontece resumidamente da seguinte forma: criação, corte, costura, acabamento e distribuição 

(PAIVA, 2010, p.28). Para a realização desses processos, um deles a costura, acontece a 
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terceirização que consiste na contratação de pequenas empresas capacitadas em determinada 

área para realizar a fabricação de algo ou prestar algum outro serviço, tudo por um processo 

menos burocrático (DRUCK, BORGES, 2002, p.12). Assim surgem as oficinas de costura, que 

são pequenas empresas de confecção responsáveis apenas pela costura, como já mencionado, 

oferecem esse serviço de forma terceirizada para empresas maiores (REFOSCO; PESSOA, 

2013, p.3). Essas oficinas são procuradas para realizar o processo de costura mais rápido, 

também para diminuir os custos e aumentar a lucratividade do contratante. Evidenciando esse 

sistema produtivo entre as empresas e oficinas, o Pró-Sertão incentiva a industrialização 

ajudando nas implantações de novas oficinas, e consequentemente, gerando novos empregos 

que irão melhorar as rendas pessoais e estaduais (ARAÚJO, 2017, p.43). 

3 METODOLOGIA  

Uma pesquisa bibliográfica busca conhecer e analisar contribuições cientificas sobre 

determinado tema, para assim poder explicar sobre ele com base referenciais (CERVO et al., 

2007, p.60). Para melhor conhecimento das oficinas de costura localizadas em Parelhas/RN 

será aplicado um questionário, que segundo os autores citados anteriormente é uma forma exata 

de medir o que se deseja, deve conter perguntas lógicas e que se relacionem com um problema 

central (CERVO et al.,2007, p.53). Métodos de pesquisa quantitativas se referem ao estudo de 

uma medição objetiva, ou seja, obter informações que possibilitem a elaboração de um dado 

informacional, dessa forma se faz necessária a utilização de fontes verídicas e precisas para que 

assim se tenha segurança nesses resultados que posteriormente serão transformados em 

números. (GODOY,1995, p.62). Um outro método conhecido e também aqui utilizado, é a 

pesquisa qualitativa que trabalha com dados descritivos de determinado segmento, lugar 

(GODOY, 1995, p.62). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Esperamos por meio de visitas agendadas com os empreendedores, coletar o 

quantitativo e as informações acerca das oficinas de costura de Parelhas/RN, norteadas pela 

aplicação de um questionário (instrumento de pesquisa), o qual irá possibilitar o conhecimento 

de informações, tais como: a situação do empreendimento, o controle gerencial, a gestão de 
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pessoas e a estrutura física, abrindo para considerações gerais do empreendedor entrevistado. 

Espera-se, em outro ponto de observação, não só realizar a integralização das disciplinas 

estudadas durante todo o curso técnico em vestuário, modalidade integrada, como também, 

analisar como o processo de terceirização se relaciona com as oficinas de costura, além de 

estudar a importância do segmento para a economia do município de Parelhas/RN. Além disso, 

almejamos também desenvolver o relatório utilizando os dados e informações coletadas durante 

a pesquisa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Baseando-se nos estudos e pesquisas sobre as oficinas de costura, ficou clara sua grande 

importância para o Estado do RN, essas oficinas são uma grande fonte de empregos e de 

melhorias para a economia local. A nossa cidade de estudo, Parelhas/RN, vem avançando nesse 

segmento, também por meio do projeto Pró-sertão, que tenta sempre incentivar os empresários 

locais e qualificar os moradores para que se possam trazer vantagens próprias e ainda, que se 

eleve o nome do RN como símbolo de qualidade e desenvolvimento nesse segmento. Diante 

dos objetivos estabelecidos no início desse relatório, que permeiam a parte teórica ou a 

investigação bibliográfica podemos então constatar que eles foram alcançados. Os estudos que 

foram realizados para enriquecer a escrita tiveram uma importante contribuição para 

conhecimento acadêmico e social, facilitando o desenvolvimento e/ou a atualização do 

instrumento de pesquisa proposto neste projeto. Para o modelo de mercado de trabalho atual, 

as atividades das oficinas de costura se encaixam perfeitamente com a forma de terceirização 

empregada nas relações de trabalho que encontramos nos dias de hoje, sempre buscando 

desempenhar suas funções de maneira produtiva e com qualidade dos bens produzidos, ao 

mesmo tempo prezando pelo bem comum dos seus funcionários. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O presente trabalho apresenta dispositivo que complementa à aprendizagem do Braille 

unindo dois sentidos essenciais aos deficientes visuais: o tato e a audição. Há uma escassez de 

recursos que empreguem Tecnologia Assistiva no ambiente escolar e assim acelerem o processo 

ensino-aprendizagem de cegos e/ou pessoas com baixa visão. 

Assim, construiu-se um teclado capaz de incentivar a aprendizagem do código braile, 

que traz avanços tecnológicos direcionados a este público e com perspectivas de baixo custo de 

produção e comercialização. Os testes iniciais mostram a viabilidade e a robustez do produto.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aprendizagem. Tecnologia Assistiva. Deficientes Visuais. 

 

ABSTRACT 

This paper presents a device that complements the learning of Braille by joining two 

essential senses to the visually impaired: touch and hearing. There is a shortage of resources 

that employ Assistive Technology in the school environment and thus accelerate the teaching-

learning process of blind and/or people with low vision. Thus, a keyboard to encourage people 

learns Braille was built, which brings technological advances and low cost perspectives of 

production and commercialization. Initial tests show the viability and robustness of the product. 
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1 INTRODUÇÃO  

Cerca de 285 milhões de pessoas no mundo possuem deficiência visual, sendo 39 

milhões de cegos e 246 milhões com baixa visão (OMS, 2013). 3,6 % da população brasileira 

(7.416.000 de pessoas) são deficientes visuais (IBGE, 2015). No Nordeste, a população de 

deficientes é 21,2 %, ou seja, acima da média nacional (IBGE, 2012). Apesar disto, no Rio 

Grande do Norte não há um levantamento oficial da quantidade de pessoas definitivamente 

cegas ou de baixa visão, entretanto, estima-se que aproximadamente 1,4 % da população norte-

rio-grandense possui alguma deficiência visual, de acordo com Marcos Antônio da Silva, vice-

presidente do Instituto dos Cegos (RIBEIRO, 2011). 

Com base nos dados, questiona-se o atendimento ao público cego, especialmente quanto 

ao ensino. Após a análise do atual cenário educacional brasileiro de forma geral, o fator mais 

preocupante está inserido na educação de base fundamental: o processo de alfabetização. 

Atualmente 7,2 % dos jovens com 15 anos ou mais não são alfabetizados (FERREIRA, 2017), 

resultado acima do estabelecido pelo Plano Nacional de Educação (PNE). Pode-se ressaltar a 

falta de investimento público por parte do governo, que prejudica e compromete o futuro da 

educação (FRAGA,2018). 

Em visita do grupo ao Instituto dos Cegos, Marcos Antônio da Silva, em 21 de março 

deste ano, afirmou em entrevista que a falta de recurso para compra de equipamentos auxiliares 

no processo educativo dificulta a didática dos professores, restando como alternativa criar 

materiais que possibilitem a interação entre aluno e o conhecimento dado pelo pedagogo. 

Em solução ao déficit de instrumentos nas escolas, foi idealizado e desenvolvido um 

teclado braile com teclas ligadas a pinos digitais do Arduino que emitisse os sons das letras. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

“As informações visuais correspondem a 80% do total recebido por uma pessoa e o 

áudio corresponde a apenas 20%” (VENTURA, 2018), o que torna a educação especializada 

para deficientes visuais diferente da que é usada com aqueles que possuem 100% dos sentidos. 
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A didática utilizada pelos professores considera as implicações existentes no aspecto visual de 

cada indivíduo, a aceitação e o convívio com a deficiência, os instrumentos disponíveis em sala 

para treinar o tato, por exemplo, e as características sensitivas de cada um (SÁ, et al, 2007, p. 

21). 

O uso da Tecnologia Assistiva durante as aulas é uma excelente ferramenta graças a 

essa área do conhecimento, que é de característica interdisciplinar, e engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços assistenciais (AMORIM et al., 2009, p. 26). É 

através dos recursos e serviços que a independência de vida e a inclusão social são alcançáveis 

para os portadores de necessidade especiais (SARTORETTO, 2019). 

3 METODOLOGIA  

Para a escrita Braille podem ser utilizados instrumentos manuais, tais como a reglete e 

a máquina Braille. A leitura dos livros - produzidos por impressoras Braille - pode ocorrer com 

o uso de display Braille, um equipamento eletromecânico que exibe em Braille frases e parte 

dos textos (GASPARETTO,et al, 2012, p. 118). 

O teclado Braile, ferramenta de amparo no processo de alfabetização dos cegos, 

contribui no aprendizado em classe com duas exclusividades em relação à reglete: um sistema 

de áudio e a combinação de cores distintas, como o preto e branco. O dispositivo detém os sons 

das letras do alfabeto correspondentes a cada tecla braile de alto relevo colorida, por esse meio 

o cego poderá aprender através do tato, audição e visualização (para os portadores de baixa 

visão). 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O hardware é basicamente constituído por um teclado equipado com som. Dispondo de 

26 teclas com pontos em alto relevo coloridos distintamente da tecla, representado o alfabeto 

em código braile. A aplicação de cores é justificada pelo uso do teclado por pessoas de baixa 

visão, que além de usarem sentidos como audição e tato, poderão usufruir da capacidade de 

visualizar, ainda que seja mínimo.  
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O funcionamento do dispositivo está baseado em uma placa de circuito impresso que 

acomoda as teclas e permite as ligações elétricas de cada uma, de modo que quando o usuário 

pressiona uma, o som referente a letra correspondente é emitido. Para isso, faz-se uso de uma 

memória de encapsulamento do tipo bolha para armazenar os sons e de multiplexadores para 

levar sinalizar o som que será ouvido pelo usuário.  

A memória do tipo bolha é não volátil e faz uso de material magnético para manter as 

informações armazenadas. Tal memória deve ter a informação gravada no momento de 

fabricação e atualmente esse processo é feito nas empresas especializadas, justificando uma 

produção em larga escala. Logo, é inviável seu uso nessa aplicação.  

Também foi visto o uso da placa ISD1820, que tem função de gravar e reproduzir um 

som, armazenado em sua memória EEPROM. A placa respondeu consideravelmente positivo 

ao teste realizado, contudo, foi encontrado um ponto negativo. É necessária uma placa para 

cada tecla, pois sua capacidade de reprodução é de apenas um som, totalizando 26 placas 

ISD1820 no projeto finalizado. Com isso, uma nova proposta de hardware foi desenvolvida. 

O novo teclado está baseado em uma placa Arduino, que identifica a tecla ativada e, a 

partir de uma unidade de cartão tipo SmartDisk (SD), inserido no módulo DFPlayer Mini, que 

irá consultar os arquivos de áudio dentro do cartão SD, é selecionado o áudio a ser reproduzido 

de acordo com a letra acionada. A alimentação é realizada através de baterias recarregáveis de 

íon-lítio, garantindo portabilidade e comodidade para uso em quaisquer lugares. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A responsabilidade social está na sensibilidade de perceber que é possível usar o 

conhecimento adquirido para melhorar a condição de vida ou a qualidade de vida ou favorecer 

o acesso à educação de pessoas portadoras de deficiência física. Neste trabalho foi apresentado 

um dispositivo que complementa a aprendizagem do código braile. Um teclado foi 

desenvolvido e os testes atestam sua viabilidade, contudo melhorias dão a tônica nos processos 

de desenvolvimento, pois buscam produtos e/ou serviços melhores, práticos e mais baratos. 

Desta forma, uma versão que emprega comunicação sem fio para um ambiente Android está 

sendo pensada. 
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MÓDULO DE ACIONAMENTO DE UM AFINADOR AUTOMÁTICO DE 

INSTRUMENTOS DE CORDA PARA CEGOS 

ALVES, J. V. 1; MOREIRA, J. P.1; PAIVA, J. A1; COSTA, A. E. S1 

1 IFRN – Campus Natal-Central 

AREA TEMÁTICA: Engenharia elétrica. 

RESUMO 

Os dispositivos eletrônicos utilizados na música interagem com o usuário através de meios 

visuais para apresentação das grandezas físicas que processam. Esta limitação dificulta o uso 

destes equipamentos por músicos com deficiência visual. Para auxiliar esses indivíduos, o 

dispositivo apresentado neste artigo automatiza a afinação de instrumentos de corda. Utilizando 

um microcontrolador da família Arduíno® para capturar e processar os sinais emitidos pelo 

captador piezoelétrico acoplado ao instrumento, com o objetivo de controlar automaticamente 

os motores DC dedicados à afinação de cada corda. Para a comunicação entre os sensores e o 

microcontrolador, o dispositivo conta ainda com alguns circuitos de interface como: filtro 

deslocador de offset e comparador alimentados por baterias e circuitos de acionamento dos 

motores DC. Ao atingir a nota exata, o mesmo emite beeps informando ao usuário que a 

afinação foi obtida. O processo deve ser repetido para cada corda. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Eletrônica, afinador, música, deficiência visual. 

ABSTRACT 

The electronic devices used in music interact with the user through visual means to present the 

physical quantities that they process. This limitation makes it difficult for musicians with visual 

impairment to use such equipment. To assist these individuals, the device presented in this 

article automates the tuning of stringed instruments. Using a microcontroller from the 

Arduino® family to capture and process the signals emitted by the piezoelectric pickup coupled 

to the instrument, in order to automatically control the DC motors dedicated to the tuning of 

each string. For communication between the sensors and the microcontroller, the device also 

has some interface circuits such as: offset filter and comparator battery-powered and DC motor 

drive circuits. Upon reaching the exact note, it beeps informing the user that the pitch has been 

obtained. The process should be repeated for each string. 

 

KEYWORDS: Electronics, music, tunner, visual impairments. 
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1 INTRODUÇÃO 

A música vem se beneficiando significativamente do desenvolvimento da eletrônica e 

da informática. Neste sentido, vários dispositivos e equipamentos têm sendo aplicados com o 

objetivo de facilitar a vida e o trabalho de músicos amadores ou profissionais.  

Neste contexto, um dispositivo que se popularizou na área musical foi o afinador 

eletrônico. Este dispositivo apresenta ao usuário, através de um display, a nota que está sendo 

tocada até que a mesma atinja a afinação ideal para cada corda ou tecla do instrumento. A 

captação geralmente é realizada através de um microfone embutido no afinador ou através da 

vibração transferida do corpo do instrumento para o dispositivo. Com a captação de qualquer 

um desses sinais (elétrico ou mecânico), o dispositivo realiza uma comparação entre a 

frequência captada e as frequências nominais de cada nota musical. Daí o músico usuário 

modifica manualmente a posição da peça de afinação (tarraxa) até que a nota ideal seja atingida. 

No mercado existem diversos modelos e fabricantes de afinadores eletrônicos manuais 

com as mais variadas funções de interação com o usuário. No entanto, poucos fabricantes e 

pesquisadores desenvolveram afinadores automáticos, os quais ajustam as notas de forma 

autônoma sem a necessidade de intervenção do usuário. Como exemplo, é possível citar o 

afinador Mini-ETune da Gibson® (GIBSON, 2013) para guitarras elétricas, o qual exige que as 

tarraxas originais do instrumento sejam substituídas por outras fornecidas no kit do dispositivo. 

Além de renomados fabricantes de instrumentos, alguns pesquisadores têm 

desenvolvido dispositivos automáticos em laboratório com a mesma finalidade, como citado 

em (MANCERA, 2013) e (SERAFINA, 2015). No entanto, todos esses dispositivos 

automáticos utilizam sinais visuais através de Displays ou LEDs que informa ao usuário que as 

notas foram ou não atingidas. Esta dependência visual limita o uso deste tipo de dispositivos 

para usuários cegos ou com baixa visão. Neste caso, são necessários outros tipos de estímulos 

para informar ao músico com essas deficiências que as notas foram atingidas. 

Com o objetivo de ampliar as soluções de acessibilidade para pessoas com deficiência 

visual, este projeto propõe o desenvolvimento do módulo de acionamento do afinador 

automático para instrumentos de corda que opere automaticamente e sinalize ao músico o 

estado de afinação de cada corda.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As notas musicais são sons presentes no espectro audível e possuem valores de 

frequências bem definidas (OPPENHEIM, 2010). Para a afinação de qualquer instrumento o 

dispositivo utilizado é o “diapasão”. Os primeiros diapasões eram mecânicos de garfo ou de 

apito. No entanto, hoje é muito comum utilizar os afinadores eletrônicos. Nesse sentido, há uma 

enorme variedade de modelos no mercado que facilitam significativamente vida do músico, 

seja ele iniciante ou profissional. Para realizar a afinação, estes dispositivos carregam em sua 

memória os valores padrão das frequências de cada nota e as compara com o que está sendo 

emitido pelo instrumento.  Na escala musical ocidental, a nota “Lá” da quarta oitava é a 

principal referência para a afinação de todas as outras notas do instrumento. Sua frequência 

nominal é de 440 Hz.  Sabendo o valor da oitava é possível calcular a frequência (f) para 

qualquer nota (x), através da expressão seguinte, desenvolvida por MENCARA, G; TELOS. 

𝑓(𝑥) = 2
𝑛

12. 440[𝐻𝑧] 

onde n é um número inteiro que corresponde ao número de semitons (metade de um tom) entre 

a nota Lá de 440Hz (n=0) e a nota x, cuja frequência se deseja calcular. Esta expressão é válida 

tanto para escalas ascendentes como descendentes. Para o violão de 06 (seis) cordas, as 

frequências de referências de cada corda estão listadas na Tabela 1. 

Tabela 1 – Frequências nominais das notas de cada corda do violão. 

Corda do Violão Nome da Nota Frequência (Hz) 

6ª Corda Mi 82,41 

5ª Corda Lá 110,00 

4ª Corda Ré 146,83 

3ª Corda Sol 196,00 

2ª Corda Si 246,94 

1ª Corda Mi 329,63 

Fonte: autoria própria (2019) 
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O funcionamento do dispositivo proposto baseia-se na leitura dos sinais elétricos que 

possuem frequências específicas para cada corda do instrumento. A partir destes sinais, o 

algoritmo identifica e compara a frequência do sinal lido com as frequências de referência de 

cada corda. A diferença ou erro entre essas duas frequências é aplicada em um algoritmo de 

controle responsável por sinais que irão atuar no acionamento dos motores acoplados às tarraxas 

do instrumento de modo a permitir o tracionamento ou afrouxamento de cada corda em busca 

da afinação ideal. Ao ser atingida, o dispositivo deve emitir um sinal sonoro (beep) ou gerar 

uma vibração indicando ao usuário que a afinação de cada corda fora obtida. O esquema básico 

do sistema a ser implementado no dispositivo está mostrado no diagrama de blocos da Figura 

1.  

Figura 1 – Diagrama de Blocos do afinador automático de instrumentos de corda para 

cegos. 

 

Fonte: autoria própria (2019) 

3 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento do dispositivo foi priorizada a utilização de componentes de 

baixo custo e de fácil manuseio. Dentre os componentes utilizados podemos citar: 

microcontrolador Arduino® Uno, circuitos de interface que utilizam amplificadores 

operacionais para a conformação de sinais (BOURGERON, R.,1996, PERTENCE JR, A.,1988) 

e CIs dedicados controle do giro das tarraxas do instrumento, dentre outros componentes 

simples da eletrônica. 
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3.1 CIRCUITOS DE INTERFACE 

A partir do estudo da bibliografia citada, foram projetados e implementados alguns 

circuitos de interface responsáveis por ajustar a os níveis e a qualidade dos sinais lidos. 

(BOYLESTAD, R. L., 2004, BOURGERON, R.,1996, PERTENCE JR, A.,1988).  

O primeiro circuito desenvolvido foi o deslocador e comparador de Offset. Este circuito 

ajusta o nível DC do sinal dentro do limite 0,0 V a 5,0 Volts do canal Analógico Digital e torna 

essa saída quadrada através de um comparador de tensão. Essa modificação no sinal lido facilita 

significativamente a leitura de sinais por parte do microcontrolador. Um outro circuito 

projetado e implementado foi um filtro do tipo passa-faixa com o objetivo de eliminar ruídos e 

sinais espúrios fora da faixa de frequência do instrumento de modo a evitar interferências 

indesejadas nos sinais lidos. 

3.2 CIRCUITO DE ACIONAMENTO  

O circuito de acionamento das tarraxas recebe e amplifica os sinais PWM enviados pelo 

microcontrolador Arduino® o que permite controle do giro das tarraxas. A Figura 2 mostra a 

foto do circuito de acionamento desenvolvido. 

Figura 2 – Foto do circuito de acionamento dos motores DC desenvolvido. 

 

Fonte: autoria própria (2019) 

Tanto os circuitos de interface como o circuito de acionamento mostrado na Figura 2 

foram projetados através do aplicativo EAGLE®.  O Principal componente responsável pelo 

2365 



 

 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

acionamento dos motores é o CI L293, o qual tem capacidade de controlar até quatro motores 

que girem em um único sentido ou dois motores que necessitem de giro com reversão de sentido 

como os que serão utilizados no projeto. Dessa forma, o circuito de acionamento deve ser 

composto por 03 (três) CIs L293 totalizando o controle de 06 (seis) motores, sendo um para 

cada corda. Além do CI L293, foi necessário o uso de um CI TTL 7404 (inversor com 06(seis) 

portas NOT) que permitisse a complementação de cada sinal PWM oriundo do 

microcontrolador. Como o CI 7404 opera com tensões de 0 a 5 V, foi necessário utilizar 

regulador a zener simples operando em 4,7V. 

3.3 PROGRAMA DE CONTROLE 

O microcontrolador Arduino® utilizado do projeto caracteriza-se pela fácil 

programação e baixo custo (MCROBERTS, M., 2015) em comparação com outros modelos de 

microcontroladores. Para a leitura das frequências pelo Arduino®, foi utilizada uma biblioteca 

dedicada que é a FreqMesuare Library (PAUL STOFFREGEN). Seu algoritmo realiza a 

captura de diversas amostras do sinal da corda que se deseja afinar, identifica a frequência de 

cada amostra e calcula uma média desses valores de frequência. O valor médio obtido servirá 

de base para o algoritmo de controle. 

O programa de controle está sendo desenvolvido em linguagem C e deverá realizar o 

ajuste continuamente até que as respectivas frequências de referência das cordas sob afinação 

sejam atingidas. O dispositivo utiliza como entradas os sinais sonoros gerados pelas cordas e 

captados por um microfone (ou captador) acoplado ao instrumento. Esses sinais elétricos são 

digitalizados através das entradas Análógico/Digital (AD). Após a determinação das 

frequências médias dos sinais lidos, o programa de controle calcula a diferença (erro) entre 

essas frequências e seus respectivos valores de referência para cada corda. Em seguida, os   

controladores processam estes erros com o objetivo torná-los nulos. Para isto, foram escolhidos 

controladores do tipo proporcional integrativo (PI) (OGATA, 2003).  

De posse das frequências de todas as cordas calculam-se os erros entre as frequências 

médias lida e a frequências de referência de cada corda. Os sinais de erro são tratados por 

controladores PI de modo a anular o erro de afinação de cada corda individualmente através do 

módulo de acionamento desenvolvido neste trabalho.  
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Os sinais de gerados pelos controladores PI serão modulados em largura de pulso 

(PWM) e disponibilizados nas saídas do microcontrolador. Os sinais de saída PWM serão 

amplificados pelo circuito de acionamento dos motores DC acoplados às tarraxas cada 

corda.   O fluxograma do programa de controle a ser desenvolvido está mostrado na Figura 3. 

Figura 3 – Fluxograma do programa de Controle. 

 

Fonte: autoria própria (2019) 

3.4 MÓDULO DE ACIONAMENTO 

O módulo de acionamento deve comportar 06 (seis) motores DC. Cada motor utilizado 

no módulo tem acoplado em seu eixo uma caixa de redução para ampliação do torque e um 

soquete de acoplamento nas tarraxas do instrumento.  
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Os Motores DC adquiridos são do modelo DC Mini Metal Gear Motor® que operam na 

com tensões de 6 V a 12 V com velocidade de 100 RPM e 600 mA de corrente. As Figuras 4 

(a) e 4(b) apresentam fotos dos motores adquiridos. Eles possuem caixa de redução acoplada 

ao eixo, o que permite o aumento do torque oferecido. 

 Figura 4 – Fotos do Motor DC adquirido. (a) Vista frontal e (b) Vista lateral 

                             

(a)                                                       (b) 

Fonte: site ebay.com (2018).  

Os referidos motores foram alocados em um módulo único construído em madeira do tipo 

MDF (Medium-Density Fiberboard) com dimensões compatíveis com a mão do instrumento, 

como mostra a Figura 5.  Para cada motor DC foi confeccionado em impressora 3D um soquete 

responsável pelo encaixe e giro das tarraxas. 

Figura 5 – Módulo de Acionamento das tarraxas para as 06 (seis) cordas. 

 

 

 

Fonte: autoria própria (2019) 

Soquete para o 
encaixe e giro das 

tarraxas 

Base do Módulo 
de Acionamento 

Motor DC alocado 
no Módulo 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O módulo de acionamento proposto é a complementação do projeto de pesquisa 

desenvolvido no ano de 2018 intitulado “Afinador Automático de Instrumentos de Corda para 

Cegos”. Neste projeto, foram capturados resultados relevantes que demonstraram a eficiência 

do programa desenvolvido para a leitura de frequências com valores bem aproximados das 

frequências apresentadas no osciloscópio. Como exemplo destes resultados, apresenta-se na 

Figura 6 o sinal da 1ª corda emitidos pelo captador do violão. Nesta figura, está mostrado 

também o sinal enviado ao microcontrolador Arduíno®.  

Figura 6 – Sinal emitido pelo violão da nota “Mi” 1ª Corda em conjunto com o seu respectivo 

sinal quadrado enviado ao Microcontrolador 

 
Fonte: autoria própria (2019) 

É possível observar que os sinais apresentam boa estabilidade bem como as frequências 

lidas pelo osciloscópio são bem próximas a frequências de referência da 1ª corda. Em testes 

realizados com as demais cordas do instrumento, foi possível calcular o erro máximo entre as 

frequências de referências e as frequências dos sinais lidos com as cordas devidamente afinadas. 

Esses erros não ultrapassaram 1% (um porcento) como mostra a Tabela 2. 

Frequência 
calculada pelo 
osciloscópio. 

Sinal quadrado 
enviado ao 

microcontrolador
. 

Sinal captado 
diretamente do 
instrumento. 
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Tabela 2 – Comparação entre as frequências nominais e as frequências dos sinais lidos. 

Corda do Violão Nome da Nota Frequência nominal 

(Hz) 

Frequência Média 

lida (Hz) 

Erro 

Percentual 

6ª Corda Mi 82,41 82,74 0,400 % 

5ª Corda Lá 110,00 110,11 0,100% 

4ª Corda Ré 146,83 148,00 0,797% 

3ª Corda Sol 196,00 197,07 0,546% 

2ª Corda Si 246,94 246,96 0,001% 

1ª Corda Mi 329,63 328,66 -0,294% 

Fonte: autoria própria (2019) 

A partir desses resultados, espera-se ao final do desenvolvimento e implementação do 

dispositivo completo que seja alcançada a afinação desejada com precisão facilite o uso por 

parte de pessoas com deficiência visual. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos no projeto “Afinador Automático de Instrumentos de Corda para 

Cegos” desenvolvido em 2018, comprovaram a teoria proposta e a eficiência dos primeiros 

circuitos de interface. O projeto do módulo de acionamento para o afinador automático foi 

otimizado através de novos circuitos de interface mais compactos e eficientes. Após a confecção 

de todas as partes do dispositivo, o programa de controle desenvolvido entra na fase de 

otimização do código e ajuste do controlador. Objetiva-se com esses ajustes finais a obtenção 

da afinação automática e precisa de cada corda. Ao final do desenvolvimento do protótipo 

proposto, será possível construir outros dispositivos que facilitem a tarefa de afinação de 

instrumentos de cordas por parte de pessoas com algum nível de deficiência visual. Para isso, 

devem ser utilizados componentes de baixo custo, preferencialmente, retirados de 

equipamentos eletrônicos de sucata. Além disso, é fundamental o uso de microcontroladores de 

fácil programação que operem em conjunto com os circuitos de interface otimizados e motores 

DC de alto torque. 
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ANÁLISE DE DEFEITOS DE COMPUTADORES ANTIECONÔMICOS OU 

IRRECUPERÁVEIS PROVENIENTES DE DOAÇÃO 

Mayara Karolyne de Lima Santos1; Igor dos Santos Silva1; Ivanilson Barbosa da Silva1 e 

Evantuy de Oliveira1 

1 IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O presente artigo relata como foi executado o projeto sobre análise de defeitos de computadores 

antieconômicos ou irrecuperáveis proveniente de doação, no qual em uma dessas procuras nos 

deparamos com um edital de desfazimento de bens inservíveis, dentre eles equipamentos de 

informática. O objetivo principal foi recuperar o máximo de desktops. Para tanto, tivemos que 

analisar os principais defeitos das máquinas, consertá-los e catalogar os dados para servir de 

informação aos interessados nesses editais. Após analisar as teorias utilizadas pelos autores, 

obtivemos resultados em nossas práticas. Constatou-se que a manutenção de computadores é capaz 

de trazer bons resultados na economia e ao meio ambiente. 

PALAVRAS-CHAVE: Manutenção. Computadores. Antieconômicos. 

ABSTRACT 

This article describes the execution of the project that aims to analyze the defects of uneconomical 

and unrecoverable computers coming from donation of a notice of unworthy assets undoing, 

including computer equipments. The main goal was to recover as many desktops. For this, we had 

to analyze the main defects in the machines, fix them and catalog data to be used as information for 

the interested in this notice. After analysing the theories used by the authors, we could improve the 

computers maintenance. We noted that the computers repair can bring great results at economy and 

to environment. 

KEYWORDS: Maintenance. Computers. Uneconomic. 
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1 INTRODUÇÃO 

O natural desgaste dos computadores para uso no laboratório de Manutenção de 

Computadores, devido à manipulação constante de seus hardwares por aprendizes, gera uma 

necessidade de renovação desses equipamentos periodicamente. A necessidade de um 

laboratório com computadores equipados com máquinas para as práticas de montagem, manutenção 

e instalação de computadores e seus periféricos nos leva a procurar por doações, como os editais de 

desfazimento de bens inservíveis, que são comuns entre órgãos públicos.  

Essa pesquisa foi impulsionada a partir da necessidade de saber com maior detalhe os 

defeitos técnicos nos computadores do tipo desktop provenientes do edital nº001/2018 de 

desfazimento de bens inservíveis do TRT (Tribunal Regional do Trabalho), classificados como: 

"Bem Antieconômico" ou “Bem Irrecuperável". Dessa forma, fizemos uma pesquisa de caráter 

quantitativo para desenvolver este trabalho. 

Para isso, foi necessário executar a manutenção em todos os computadores com o objetivo 

de recuperar maior quantidade de máquinas possíveis. Contudo, catalogamos os principais defeitos 

dos 40 desktops provenientes de doação do TRT edital de desfazimento 001/2018, antes 

classificados como manutenção antieconômica ou irrecuperáveis, descrevemos a solução tomada 

para sua manutenção, quando possível, assim como sua melhor destinação de uso após essa análise. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O computador e seus componentes são sistemas eletrônicos digitais, funcionando e 

comunicando-se através de binários (TORRES, 2001, p.4). Um dos principais problemas que 

encontramos hoje no mercado é a classificação de micro de acordo com o processador que ele usa 

(TORRES, 2001, p.4). 

Podemos pensar no processo de conexão dos vários componentes na configuração desejada 

como uma forma de programação. O “programa” resultante está na forma de hardware e é chamado 

de programa hardwired (STALLIGN, 2010, p.56).  

Para resolver pequenos defeitos de hardware ou instalar uma nova placa de vídeo ou 

qualquer outra alteração interna, é preciso saber exatamente como as peças são conectadas 
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(VASCONCELOS, 2007, p.1). O treinamento prévio dos alunos com o "kit sucata" reduzirá 

drasticamente a chance de defeitos em peças boas (VASCONCELOS, 2009, p.693). 

3 METODOLOGIA 

Com base nos conhecimentos adquirido na disciplina de Organização e Manutenção de 

Computadores, com conhecimento nas disciplinas de Eletricidade e Eletrônica fizemos a: 

• Separação por característica de modelo e marca dos 40 desktops provenientes da 

doação; 

• Análise e catalogação dos defeitos de cada um dos 40 desktops;  

• Quando possível, realizar a manutenção dos computadores; 

• Quando impossível, justificar detalhadamente qual a razão da impossibilidade da 

manutenção; 

• Documentar todos os dados adquiridos na pesquisa.   

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para a realização desse projeto, tivemos que definir metas com a finalidade de alcançar os 

resultados esperados desta pesquisa. Com todas as análises feitas foi possível colocar todo nosso 

conhecimento em prática, além disso, obter novas experiências sendo capaz de elaborar o catálogo 

proposto com os principais defeitos encontrados nos computadores proveniente de doação, para 

aqueles que se mostram interessados com esses editais de desfazimento de bens, com a finalidade 

de poder mostra que esses matérias de doações têm conserto. 

A Figura 1 apresenta o gráfico com as informações dos desktops doados. Grande quantidade 

desses computadores veio com defeitos semelhantes, alguns sem componentes e outros com seus 

componentes danificados. 
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Figura 1. Gráfico com informações dos desktops doados. 

Depois de analisar todos os defeitos, conseguimos fazer a manutenção da maioria dos 

desktops, assim resolvendo grande parte dos defeitos, como as fontes em curto, no qual foi o defeito 

predominante nos PCs doados, mostrado na Figura 2. 

 

Figura 2. Gráfico com os principais defeitos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No início do projeto assumimos o desafio de conseguir recuperar o maior número de 

computadores possíveis. Após dividir as máquinas por modelo, abrimos e fizemos a manutenção 

básica no qual notamos que um dos principais defeitos era relacionado à fonte em curto. Notamos 

que uma boa parte dos desktops era desprovida de uma manutenção e limpeza adequada, 

acarretando uma maior degradação das peças.  

A princípio muito desses materiais definidos como bens antieconômicos ou irrecuperáveis 

vindo de doações tem conserto, e com a possibilidade de êxito na reutilização desses computadores 

provenientes de doações, tivemos uma forma econômica de renovação dos equipamentos do 

laboratório de manutenção, para serem utilizados nas aulas práticas de manutenção estando 

funcionando ou não o equipamento é utilizado, assim evitamos um descarte errado no meio 

ambiente, além de prolongar a utilidade e evitar mais consumo de novos computadores. 

Concluímos que a pesquisa foi de total importância para nós alunos, tivemos um ótimo 

aproveitamento tanto com os computadores como um alto nível de conhecimento adquirido ao 

decorrer do projeto, com o intuito de inspirar melhores trabalhos futuros a partir desse resultado em 

que fomos capazes de consertar computadores que não tinha mais serventia. 
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UMA SOLUÇÃO PARA INSTRUMENTAÇÃO E TRANSMISSÃO SEM 

FIO DE SINAIS PARA DINAMÔMETROS COM MÚLTIPLOS GRAUS 

DE LIBERDADE 

Rafael Cavalcanti de Castro1; Jefferson Igor Duarte Silva2 

1,2 IFRN – Campus Ipanguaçu 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Neste projeto, são pensadas e desenvolvidas soluções para a instrumentação e transmissão de 

sinais sem fio para dinamômetros com múltiplos graus de liberdade. O seu desenvolvimento 

consiste em 3 etapas: desenvolvimento do circuito elétrico, do sistema embarcado, e a validação 

da solução; onde a última etapa, são testes para a aprovação do que fora desenvolvido. A 

primeira etapa do projeto já foi cumprida, onde o circuito elétrico foi desenvolvido e passou 

por testes. Agora, esperamos escolher um sistema embarcado adequado e, na sequência, validar 

todo o sistema em um ambiente real, provido pela UFRN.. 

 

PALAVRAS-CHAVE: dinamometria. Célula de carga. Arduino. Sistema embarcado. 

ABSTRACT 

In this project, solutions for the instrumentation and transmission of wireless signals for 

dynamometers with multiple degrees of freedom are designed and developed. This 

development consists of three steps: development of the electrical circuit; definition of 

embedded system for wireless transmission, and validation of the solution in a real 

environment. The first stage of the project has already been finished, where the electrical circuit 

was designed and evaluated. For now on, we expect to choose an adequate embedded system 

and, in the sequence, to validate in a real scenario, which will be provided by UFRN. 

KEYWORDS: . dynamometers. Load cell. Arduino. Embedded system. 
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1 INTRODUÇÃO 

A importância dos dinamômetros é primária em trabalhos experimentais nas diversas 

áreas do conhecimento em que conhecer as forças envolvidas seja fundamental. Existem 

diferentes tipos de dinamômetros, os quais permitem medir forças em até três direções e/ou 

entender a força resultante (DEVRIES; W.R, 2011). Como a geometria do dinamômetro é 

projetada para cada caso, permite-se uma ampla faixa de modelos e tamanhos, tempo de 

resposta, sensibilidade, utilização de único ou múltiplos elementos de deformação (conhecidos 

como elementos elásticos) (LOURENÇO, 2018). 

Os dinamômetros são dispositivos para medir força, sejam elas estáticas ou dinâmicas. 

Uma das formas de se obter este resultado é através da medição de deformações apresentadas 

em um elemento sujeito ao carregamento. Relaciona-se a deformação e a força, permitindo sua 

obtenção de maneira indireta. Isso se concretiza com a utilização de extensômetros, transdutores 

capazes de medir pequenas deformações. 

Entretanto, a adoção desses mecanismos para aferição de força requer algum meio físico 

para a transmissão do sinal. Quando adotamos um dinamômetro que atue apenas nos eixos X e 

Y, do plano cartesiano, este pode fazer uso de cabos para transmissão do sinal, mas a partir do 

momento em que se busca atuar em ao menos três graus de liberdade a adoção de fios já se 

torna inviável. Esse impedimento acontece devido a rotação do equipamento que 

obrigatoriamente romperia o cabeamento.  

Portanto, o objetivo deste trabalho consiste em desenvolver um circuito para extração e 

condicionamento de sinais; como segunda etapa, será utilizado um sistema embarcado para 

envio do sinal oriundo dos transdutores para uma estação remota. Esta, por sua vez, irá realizar 

o devido processamento do sinal. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Devido ao avanço tecnológico temos notado uma miniaturização dos equipamentos cada 

vez maior, aliado a um incremento no desempenho deles. Tal evolução possibilitou o 

desenvolvimento de hardwares programáveis de baixo custo, como o Arduino (MASSIMO 

BANZI, 2018). Este se caracterizou como sendo de baixo de custo, grande variedade de 
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sensores e módulos (MASSIMO BANZI, 2018). Tornando-se assim, um equipamento versátil 

e com baixa dificuldade de utilização. Essa simplicidade permitiu a automação de diversas 

situações cotidianas e industriais. Neste projeto, então, se busca a integração entre um circuito 

que será desenvolvido e um sistema embarcado para a transmissão desses sinais para uma 

estação de trabalho remota. 

3 METODOLOGIA  

No que concerne ao projeto de pesquisa, pretende-se projetar um circuito para ser 

utilizado junto a um sistema embarcado de baixo custo. No que tange a comunicação, esta será 

realizada adotando-se comunicação sem fio. Em relação ao sinal a ser extraído dos transdutores, 

espera-se que a solução consiga atuar com uma amostragem superior a 5 mil amostras por 

segundo. Para permitir um acompanhamento tanto da etapa que envolve a circuitaria quanto a 

etapa da transmissão via sistema embarcado, será utilizado o Microsoft Project. O 

desenvolvimento do será dividido em três etapas, conforme apresentado na Figura 1. 

 

Figura 1 - Sequência de desenvolvimento e acompanhamento do desenvolvimento. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Para o processo de aquisição dos dados foi necessário criar o circuito de amplificação 

do sinal apresentado nas Figura 2 e Figura 3. Este circuito possibilitou a aquisição dos dados 

pelo Arduino Nano.                

Circuito 
elétrico

• Projeto esquemático e simulação do circuito para levantamento dos componentes a serem utilizados;

•Confecção da placa do circuito elétrico. Nessa etapa será aferido o ganho (amplificação do sinal), o impacto do ruído na qualidade do sinal e 
definição de técnicas para limpar o ruído.

Sistema 
embarcado

•Definição de componentes para transmissão sem fio e o impacto desse subsistema no desempenho da solução como um todo;

•Desenvolvimento do código para aquisição e transmissão dos dados;

•Remoção e/ou desativação de componentes não utilizados para maximizar a autonomia da solução, visto que este será alimentado via duas 
baterias de 9 Volts;

Validação da 
solução

• Serão realizados ensaios utilizando dinamômetros de diferentes dimensões para aferição da temperatura alcançada dentro deste 
componente;

•Manufatura de peças utilizando a solução desenvolvida para a transmissão dos dados.
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Figura 2-vista frontal do circuito  

de amplificação do sinal. 

 

Figura 3 - Vista traseira do circuito de 

amplificação. 

Este circuito apresenta dois amplificadores INA 2129. Assim, temos um potenciômetro 

para zerar o sinal de entrada (ajuste de offset). Entretanto, o ganho do amplificador foi definido 

em 89 vezes. Para estabilização do sinal e redução dos ruídos foram adicionados capacitores 

cerâmicos no circuito, conforme recomendação do fabricante dos componentes. Próximo a cada 

vértice temos os furos para soldagem dos fios, não foram adotados bornes ou soquetes devido 

a necessidade de redução de área demandada. 

A etapa de transmissão dos dados ainda está em fase de desenvolvimento. Até o presente 

momento dois protocolos de transmissão de dados (315MHz AM e NRF24L014+) estão sendo 

avaliados pelas seguintes métricas: tempo gasto em cada transmissão, número de 

retransmissões causadas por perda de sinal e distância alcançada entre as estações. A Figura 3 

apresenta um teste funcional realizado em cooperação com o Laboratório de Metrologia da 

UFRN. O teste consistiu em aplicar massas, 10N cada, e ao alcançar 100N, removê-las uma a 

uma. Entre cada adição ou remoção, esperou-se 5 segundos para estabilização das forças. 

 

Figura 3 - Teste funcional do circuito de amplificação e transmissão dos dados utilizando o protocolo 

NRF24L01+ 
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Como pode ser visto na Figura 3, foram realizados três ciclos de carga e descarga e em 

todos foi obtido o mesmo comportamento. Isso nos permite concluir que o sistema, até o 

presente momento, apresenta um comportamento estável e compatível com o esperado.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse projeto está nos possibilitando entender os fenômenos envolvidos na 

dinamometria, bem como os desafios para se manipular sinais de baixo potencial. Outro aspecto 

é a integração de áreas proporcionada por este projeto, temos atuado em conjunto com o 

Laboratório de Manufatura do Departamento de Engenharia Mecânica da UFRN. 

Por fim, ressaltamos que devido o projeto ainda estar em desenvolvimento, há uma série 

de desafios a serem superados, como, por exemplo, entender como será o comportamento dos 

protocolos de transmissão sem fio (desenvolvidos para ambientes residenciais) em ambientes 

industriais, bem como a confiabilidade dos componentes em tais ambientes insalubres.  
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DESENVOLVIMENTO DE UM ANALISADOR UTILIZANDO 

PROTOTIPAGEM ARDUINO PARA MEDIR ALTERAÇÕES DO PH E 

CONDUTIVIDADE DO SOLO E ÁGUA CAUSADAS PELA VINHAÇA 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A vinhaça é um resíduo, proveniente do processo de destilação do álcool, rico em matéria 

orgânica e nutrientes, que, se aplicado em doses excessivas durante a adubação, pode 

desequilibrar o complexo sortivo (conjunto de partículas trocadoras de íons) do solo e 

consequentemente contaminar o lençol freático. O objetivo deste trabalho é desenvolver um 

analisador utilizando prototipagem Arduino a partir de uma pesquisa aplicada, para medir as 

alterações do ph e da condutividade do solo e da água provocadas pelo uso da vinhaça como 

fertilizante nas plantações de cana de açúcar. A vinhaça caracteriza-se como efluente de 

destilarias com alto poder poluente e valor fertilizante; o poder poluente, cerca de cem vezes 

maior que o do esgoto doméstico, decorre da sua riqueza em matéria orgânica. É definida como 

líquido de cor parda clara, que escurece em razão da oxidação, resultante do processo de 

fermentação, pH variando de 3,7 a 5, elevada corrosividade e índices de DBO e DQO (SILVA; 

GRIEBELER; BORGES, 2006). Para realização deste projeto serão seguidas as etapas de: 

revisão de literatura, levantamento de todos os dispositivos que podem ser usados no projeto, 

desenvolvimento do software que fará o controle do sistema, realização da montagem completa 

do projeto e a realização de testes e análises dos resultados e por último será elaborado um 

relatório final com publicações em eventos científicos. Como resultados, espera-se concluir o 

construção do analisador atendendo o objetivo do projeto, assim como possa também agregar 

mais conhecimento para toda a equipe do projeto. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arduino. Condutividade. Impacto. Ph. Vinhaça. 
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ABSTRACT 

Vinasse is a residue, derived from the distillation process of alcohol, rich in organic matter and 

nutrients, which, if applied in excessive doses during fertilization, can unbalance the sort 

complex (ion exchange particle set) of the soil and consequently contaminate it. the water table. 

The objective of this work is to develop an analyzer using Arduino prototyping from applied 

research to measure the changes in ph and soil and water conductivity caused by the use of 

vinasse as fertilizer in sugarcane plantations. The vinasse is characterized as effluent from 

distilleries with high polluting power and fertilizing value; polluting power, about one hundred 

times greater than that of domestic sewage, stems from its richness in organic matter. It is 

defined as a light brown liquid that darkens due to oxidation resulting from the fermentation 

process, pH ranging from 3.7 to 5, high corrosivity and BOD and COD indices (SILVA; 

GRIEBELER; BORGES, 2006). To carry out this project will be followed the steps of: 

literature review, survey of all devices that can be used in the project, development of software 

that will control the system, complete assembly of the project and testing and analysis of the 

devices. results and finally a final report will be prepared with publications in scientific events. 

As a result, it is expected to complete the construction of the analyzer meeting the project 

objective, as well as add more knowledge to the entire project team. 

. 

KEYWORDS: Arduino. Conductivity. Impact. Ph. Vinasse. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A cana-de-açúcar é uma das principais culturas mundialmente difundida e a alta 

produtividade resulta na geração de inúmeros resíduos. A vinhaça, resíduo da produção do 

etanol tem chamado a atenção devido suas características e propriedades, quando empregada 

na fertirrigação das culturas de cana-de-açúcar (SOUSA, 2018). 
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Entretanto, se por um lado a atividade sucroalcooleira faz com que o Brasil ocupe uma 

posição de destaque mundial com relação à produção de açúcar e álcool, por outro, tal atividade 

produz grandes volumes de resíduos. 

Este projeto justifica-se porque a vinhaça tem em sua composição elementos que causam 

impactos ambientais quando reduz consideravelmente o oxigênio da água e do solo e diminui 

drasticamente o ph, tornando-os ácidos. A construção de um analisador permitirá acompanhar 

essas alterações no ambiente de plantio da cana de açúcar para que medidas possam ser tomadas 

evitando impactos ambientais. 

O objetivo deste trabalho é desenvolver um analisador utilizando a prototipagem 

Arduino para medir as alterações do ph e condutividade do solo e da água causadas pela 

utilização da vinhaça como fertilizante nas plantações de cana de açúcar. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A vinhaça, vinhoto, restilo ou calda da destilaria, é resultante da produção de álcool, após 

a fermentação do mosto e a destilação do vinho. Trata-se de um material com cerca de 2 a 6% 

de constituintes sólidos, onde se destaca a matéria orgânica, em maior quantidade (RAFFA; 

FREITAS; BRASIL, 2009).  

Segundo Granato e Silva (2002) vários tipos de processos são citados para o tratamento 

e/ou aproveitamento do vinhoto, sendo que o mais indicado até hoje é a utilização deste afluente 

na lavoura, sendo que nenhuma tecnologia se adequou à escala do problema enfrentado no 

Brasil, assim sendo, após a biodigestão anaeróbica da mesma, objetivando a produção de 

energia alternativa, continua sendo recomendada a prática da fertirrigação. 

A vinhaça caracteriza-se como efluente de destilarias com alto poder poluente e valor 

fertilizante; o poder poluente, cerca de cem vezes maior que o do esgoto doméstico, decorre da 

sua riqueza em matéria orgânica. É definida como líquido de cor parda clara, que escurece em 

razão da oxidação, resultante do processo de fermentação, pH variando de 3,7 a 5, elevada 

corrosividade e índices de DBO e DQO (SILVA; GRIEBELER; BORGES, 2006). 
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3 METODOLOGIA 

O projeto será desenvolvido por meio de pesquisas bibliográficas, feitas a partir de 

fontes que estão presentes no meio acadêmico como: livros, apostilas e artigos. O projeto será 

desenvolvido com as seguintes etapas: I: Revisão bibliográfica sobre o tema. II: Levantamento 

de todos os dispositivos que podem ser usados no projeto. III: Desenvolvimento do software 

que fará o controle do sistema, realização da montagem completa do projeto e a realização de 

testes e análises dos resultados. IV: Relatório final e publicações em eventos científicos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Durante as fases do projeto será construído um protótipo com dispositivos Arduino, 

assim como o desenvolvimento do código que permitirá o funcionamento deste protótipo. Após 

a montagem, amostras de solo e água onde partes de vinhaça possam ser adicionados serão 

analisados. Como resultados espera-se que esses testes propostos seja satisfatórios permitindo 

que um relatório seja desenvolvido comprovando a pesquisa e certificando a eficácia do sistema 

de medição. 

Com a construção do analisador de vinhaça aprovado nos testes possa-se ser apresentado 

como uma ferramenta útil para auxiliar a identificação da vinhaça no solo, proveniente de 

inúmeras adubações, ou mesmo na água em caso do descarte desse rejeito venha acontecer de 

forma irregular.  

É comum comunidades viverem próximos as plantações de canaviais. Algumas dessas 

comunidades utilizam poços artesianos como forma captar água para o consumo humano e de 

animais. Através de estudos é conhecido que as diversas aplicações de vinhaça podem vir a 

contaminar o lençol freático e desta forma contaminar a água dos poços próximos as plantações. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A necessidade de se ter um equipamento de fácil construção e fácil utilização se 

apresenta como uma solução para indústrias que produzem esse rejeito como parte do processo 
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de fabricação de seus produtos principais, que no caso pode-se destacar a indústria álcool e 

açúcar. Além da indústria de álcool e açúcar, destacam-se as comunidade que estão instaladas 

próximo a canaviais e que podem ser afetados pelo sistema de adubação com vinhaça nas 

plantações de cana de açúcar. Essas adubações podem atingir o lençol freático contaminando 

os poços artesianos dessas comunidades. Através de monitoramento utilizando esse sistema, 

tais comunidades podem detectar possíveis contaminações e tomar soluções que possam sanar 

tais problemas. 

Conclui-se que esse projeto tem uma importância muito grande, ao permitir que análises 

possam ser realizadas através um sistema simples e portátil, e com isso se detectar a presença 

de vinhaça tanto no solo quanto na água, evitando desastres ambientais maiores. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias.

RESUMO

O monitoramento gráfico de grandezas físicas pode ser realizado por diferentes formatos e

ferramentas  computacionais.  O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  a  construção  de  um

ambiente  térmico  didático  para  o  monitoramento  gráfico  de  temperatura   utilizando

ferramentas open sources. Um sistema térmico didático de baixo custo e em escala reduzida

foi criado e um computador preparado com os programas necessários para o monitoramento

gráfico  proposto.  Dois  ensaios  experimentais  foram  realizados  e  os  gráficos  do

monitoramento de temperatura variaram de 38 a 42 ºC, com sucesso. Os resultados mostram

que é possível construir um sistema térmico para monitoramento gráfico de temperatura, de

forma bem sucedida.

PALAVRAS-CHAVE: LM35. Arduino. Baixo custo. Relé. Servidor Apache.

ABSTRACT

Graphical  monitoring  of  physical  quantities  can  be  performed  by  different  formats  and

computational tools. The objective this work is presents a alternate methodology by using

open  sources  softwares  for  the  temperature  monitoring  of  a  didactic  thermal  system.  A

didactic thermal system of low cost and reduced scale was assembled and a computer was
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prepared  with  required  softwares  for  graphic  monitoring.  Two  experimental  tests  were

performed and temperature monitoring graphics varied between 38 to 42 ºC successfully. The

results show that it is possible to build a thermal system for graphical temperature monitoring,

successfully.

KEYWORDS: LM35. Arduino. Low cost. Relay. Apache Server.

1 INTRODUÇÃO

Monitorar, segundo ORMOND (2006), é acompanhamento, avaliação e controle das

condições  ou  de  fenômenos,  naturais  ou  artificiais,  com  o  objetivo  de  obter  dados

quantitativos e qualitativos que possibilitem maior conhecimento sobre eles. As formas de

monitoramento mais comuns são os sinaleiros, a régua de LEDs, os displays alfa-numéricos,

os gráficos etc.

Uma breve revisão bibliográfica mostra trabalhos sobre a construção de protótipos,

formas  de  monitoramento  e  diferentes  formatos  para  apresentação  dos  dados.  MELO  E

BERNARDES (2006) construíram um sistema de quatro tanques interligados a ser utilizado

em estudos de controle em um processo multivariável não-linear. MOREIRA JÚNIOR (2009)

construiu um túnel de vento para ensaios de pulverizações agrícolas. Gráficos de linhas e

barras são apresentados. MELLO E SILVA (2010) projetaram e montaram uma turbina para

medição de vazão de baixo custo. O movimento das pás foi lido por um tacômetro digital e

com isso os autores puderam determinar uma relação entre rotação (RPM) e vazão (L/min).

NORTE (2013) construiu um tacômetro/conta-giros para funcionar em motores de combustão,

ventoinhas  ou  motores  elétricos,  utilizando  microcontrolador  PICAXE-28X1  e  visor

alfanumérico  para  apresentação  dos  dados.  LIMA (2013)  apresentou  a  montagem de  um

sistema térmico e o controle de temperatura com Arduino. Os dados são salvos em um cartão

memória  e  com  uma  planilha  eletrônica  desenhou  os  gráficos.  SILVA  et  al.  (2014)

construiram um tanque didático e monitoraram o nível de líquido com régua de LEDs e com

gráfico em tempo real. 
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Com base na revisão bibliográfica apresentada é possível observar a construção de

sistemas de baixo custo diversos e monitoramento de grandezas em diferentes formatos e

ferramentas.

O objetivo deste trabalho é apresentar a montagem de um sistema térmico didático e o

monitoramento gráfico de temperatura utilizando ferramentas open sources.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A placa Arduino Uno é responsável por executar as funções de leitura de temperatura,

impressão de dados na porta serial para realização do monitoramento e acionamento do relé

de estado sólido.

O sensor de temperatura LM35 é utilizado porquê não necessita de qualquer calibração

externa  para  fornecer  com  exatidão,  valores  de  temperatura  com  variaçoẽs  de  0,25  ºC

(MOTA, 2018). Ele consome apenas 60 μA e tem como valor de saída 10 mV/ºC.

O relé de estado sólido (Fig. 1a) é responsável pelo acionamento da lâmpada dentro do

sistema térmico. A placa montada (Fig. 1b) utiliza um Opto-acoplador MOC 3062 e um Triac

TIC 236 para o chaveamento da carga.

(a) (b)
Figura 1 - Relé de Estado Sólido. (a) Esquema Elétrico; (b) Montagem em Placa de Fenolite.

Fontes - <http://www.cuin.com.br/> e dos Autores.

Uma vantagem desse  relé  é  a  ausência  de  partes  móveis,  o  que  lhe  confere  uma

comutação silenciosa e vida útil maior quando comparado ao relé eletromecânico.

O  Dygraphs é  uma  biblioteca  desenvolvida  utilizando  a  linguagem  JavaScript  e

renderiza seus gráficos utilizando o canvas do HTML5. Ele foi desenvolvido para suportar

uma quantidade  grande de  pontos  e  opera recebendo um vetor, um arquivo de  texto,  etc

(NETO, 2013).
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3 METODOLOGIA 

O sistema térmico foi montado com uma caixa plástica (34 x 24 x 11 cm), uma base

E27, uma lâmpada incandescente de 40 W/220 V e o sensor LM35. A base E27 foi fixada na

parte de baixo da caixa com fitas abraçadeiras e o sensor LM35 foi fixado com cola quente na

parte de cima, conforme a Fig. 2a. Em seguida, a tampa da caixa foi colocada em seu lugar, a

lâmpada ligada e um multímetro conectado ao sensor LM35 mediu a máxima tensão de saída

igual a 0,45 V, o que representa uma temperatura máxima de 45 ºC, conforme a Fig. 2b.

(a) (b)
Figura 2 - Sistema Térmico Didático. (a) Em Montagem; (b) Em Testes.

O monitoramento gráfico precisa: (1) que o Arduino mensure a temperatura e imprima

os valores na porta serial; (2) que um script em Python leia a porta serial e salve os dados em

um arquivo TXT dentro de ‘var/www/html/’; (3) que um arquivo HTML com os comandos do

Dygraphs leia o arquivo TXT para desenhar o gráfico; e (4) abrir um navegador de Internet e

digitar o endereço ‘localhost/<nome do arquivo>.html’ para exibir na tela o gráfico. 

4 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

Para  comprovação  do  correto  funcionamento  das  configurações  realizadas  nos

programas foi realizado um primeiro ensaio experimental. Nele, o Arduino foi configurado

com um controle liga/desliga ou  on/off. A temperatura máxima escolhida foi de 42 ºC e a

mínima foi de 38 ºC. O tempo entre as leituras de temperatura foi de 1 s. 

A Figura 3 apresenta o resultado obtido do primeiro ensaio experimental.
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Figura 3 – Primeiro Ensaio de Monitoramento.

No segundo ensaio,  o  sensor  LM35 foi  substituído  por  um DHT11,  que  além da

temperatura mede a umidade. Por causa dessa modificação o Arduino foi configurado para

imprimir na porta serial os valores de temperatura (na cor verde) e umidade (na cor azul). As

temperaturas  máxima  e  mínima  foram  mantidas  iguais  às  do  ensaio  anterior.  A última

modificação realizada foi no tempo entre leituras que aumentou para 2 s. 

A Figura 4 exibe o resultado do segundo ensaio experimental.

Figura 4 –  Segundo Ensaio de Monitoramento.
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Uma vantagem da utilização do Dygraphs é a de permitir atualizações automáticas no

gráfico, incluindo no <head> do arquivo HTML a seguinte linha:  <meta http-equiv="refresh"

content="30; url=http://localhost/<nome do arquivo>.html">,  onde o 30 representa o tempo em

segundos. Isso possibilita um monitoramento em tempo real.

Por  fim,  o monitoramento  proposto,  neste  trabalho,  pode ser  realizado a  distância

utilizando a Internet, basta para isso a configuração de um roteador que permita o acesso de

usuário externos, ao arquivo HTML que mostre o gráfico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi apresentar a construção de um ambiente térmico didático

e o monitoramento de temperatura utilizando a biblioteca Dygraphs, entre outras ferramentas

open sources, fáceis de configurar, de rápida aplicabilidade e disponíveis na Internet.

Um  sistema  térmico  didático  de  baixo  custo  foi  construído  e  um  computador

preparado com as ferramentas  open sources para a realização dos ensaios experimentais. O

sistema térmico é constituído de uma caixa plástica, suporte E27 com lâmpada, um sensor

LM35, um relé de estado sólido e uma placa Arduino. O computador preparado com servidor

web Apache, linguagem Python e a biblioteca Dygraphs realizou as leituras de temperatura do

sistema térmico e desenhou um gráfico na tela no navegador de Internet.

Dois ensaios experimentais foram realizados e os gráficos desenhados com sucesso.

No primeiro, somente a temperatura ao longo do tempo foi apresentada, já no segundo as

leituras  de  temperatura  e  umidade  foram exibidos.  Com base  nesses  gráficos  é  possível

concluir que o monitoramento gráfico utilizando a biblioteca  Dygraphs foi um sucesso. A

principal  contribuição  deste  trabalho  é  propor  uma  forma  alternativa  para  produção  de

gráficos, com ferramentas open sources.
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THE GUIDER: Um manual de como desenvolver um robô seguidor de linha 

                                    IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Elétrica 

RESUMO 

Tendo em vista o crescimento da robótica nas escolas e a dificuldade para encontrar materiais precisos 

- em principal na língua portuguesa - para auxílio nos estudos e na montagem dos robôs é desafiadora. 

Por esse motivo, desenvolver pesquisas e trabalhos nesse ramo é de extrema importância pela 

contribuição à comunidade acadêmica iniciante na robótica. Desse modo, é possível auxiliar com os 

resultados da pesquisa não só ao público alvo, mas também aqueles que a pesquisam na área da 

robótica. Sendo assim, o objetivo do projeto é a criação de um manual de como montar um robô 

seguidor de linha com suas partes mecânicas, software e hardware. O manual “The Guider” visa tanto 

a parte teórica quanto a prática, cujo objetivo é instigar o leitor a buscar conhecimento de uma forma 

mais clara para um bom entendimento, colocando em prática os conhecimentos adquiridos na teoria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Robótica. Manual. Robótica educativa. 

 

ABSTRACT 

The teach of robotics in schools is growing year after year and the difficulty to find good 

materials - especially in Portuguese - to study and assembly of robots is pretty challenging. Because 

that, research and work in this field is important for the young academic robotic community. Thus, it 

is possible to assist the target audience with the search results, moreover it helps researchers their 

theoretical and practical studies in robot construction. Therefore, this project aims in creating a 

manual of how to create a line follower robot with each mechanical parts, software and hardware. 

The manual “The Guider” aims helps with theoretical and practice knowledge, whose goal is to 
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instigate the reader seeking knowledge of a more clearly for a good understanding, putting into 

practice the knowledge acquired in theory. 

 

KEYWORDS: Robotic. Manual. Educational robotic. 

1 INTRODUÇÃO  

Visto que a robótica vem ganhando espaço no meio tecnológico, a busca por materiais que 

ajudem no estudo dessa área vem aumentando cada vez mais. Dessa forma, será criado um manual 

que ajude pessoas inexperientes ou que nunca tenham tido contato com a robótica a construir um robô 

de forma fácil, de modo que essas pessoas compreendam como funciona cada parte do robô.  

Esse trabalho tem como objetivo colaborar com a evolução de projetos de robótica por meio 

de uma metodologia prática e de fácil acesso e elaborar um manual, indicando o passo a passo para a 

criação de um robô seguidor de linha. É esperado que as pessoas que tenham acesso a esse manual 

consigam aprender e construir um robô de forma mais fácil e rápida possível, podendo assim, 

compreender como funciona todos os componentes do mesmo. Porém, o principal desafio que pode 

surgir é que o manual não chegue ao alcance do público-alvo ou que não consigam compreender de 

forma correta o manual. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Nos estudos científicos sobre a influência e importância da robótica educacional e dos manuais 

escolares para o ensino atual, foram aplicadas fontes de alguns artigos acadêmicos que retratam o 

tema do projeto em questão. Essas são: 

  Zilli (2004, p.7) constata que a robótica educacional permite que os estudantes desenvolvam, 

ao decorrer dos projetos, o raciocínio lógico, capacidade crítica, habilidades em trabalhos de pesquisa 

e aprendam a contornar as dificuldades presentes na resolução de problemas. 

 D’abreu (1999, p.8) destaca que a aprendizagem baseada na robótica tem possibilitado, de 

forma simples, econômica, rápida e segura, disponibilizar recursos tecnológicos para o ensino, não 
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só de robótica, mas de ciências de uma maneira geral, criando situações nas quais os alunos podem 

avaliar resultados, experimentar ideias e testar hipóteses. 

 Para Guimarães (2010, p.4) diversos autores consideram o manual escolar como peça 

fundamental no processo de ensino-aprendizagem e ainda constatam que eles têm um papel decisivo 

na transmissão do conhecimento científico. Acrescenta, ainda, que os manuais não devem ser apenas 

uma compilação de conteúdo, mas também incentivadores para que alunos e professores adentrem no 

caminho da construção do saber.  

3 METODOLOGIA  

Esse projeto tem como metodologia uma pesquisa bibliográfica, que terá como objetivo reunir 

as informações e dados que servirão de base para a escrita do manual com relação aos componentes 

que serão utilizados no robô. 

Entretanto, vale salientar que no decorrer da escrita do manual e no desenvolvimento e 

montagem do robô, será aplicada a metodologia experimental, pois, com o desenvolvimento do 

projeto serão feitas mais pesquisas e testes de forma que seja alcançado o objetivo final. 

Nesse sentido, com a função das metodologias que já foram mencionadas, o devido projeto 

pretende facilitar o melhor entendimento dos leitores. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Como afirma Campos (2017, p.3), atualmente a robótica encontra-se numa grande expansão 

nas escolas brasileiras pelo fato dela atuar como forte componente cognitivo no processo educacional 

dos alunos. Entretanto, ainda é muito difícil encontrar meios didáticos que auxiliem grupos iniciantes 

nesse ramo, visto também que muitos encontram-se em outras línguas trazendo mais dificuldades. 

A partir desse contexto, o presente manual se aplica como um guia para grupos de alunos que 

estejam iniciando no eixo da robótica, de modo que nele é apresentado uma linguagem clara e que 

permita que aluno possa compreender todos os componentes do robô e como eles interagem, 

dividindo-os em hardware e software. Portanto, o aluno aprenderá como desenvolver seu próprio robô 

para competições rescue line, ou seja, um robô seguidor de linha, estimulando assim a participação 
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de grupos em olimpíadas de robótica, como por exemplo a OBR (Olimpíada Brasileira de Robótica), 

de maneira que assim se contribui também para o estímulo dos alunos às carreiras científicas e 

tecnológicas. 

Além disso, pretende-se que esse manual seja publicado em meio físico (livro) mas também 

em meio virtual (internet) para que muitas pessoas possam acessá-lo facilmente. Posto isso, as 

maiores dificuldades que poderão ser encontradas é que na publicação do manual por meio físico 

pode-se limitar o público alvo, por isso é importante sua publicação na internet o que possibilita que 

várias pessoas de vários lugares possam acessá-lo. Mas, outra casualidade que pode ocorrer é de que 

o conteúdo  não seja compreendido por todas as pessoas por ocasião da linguagem utilizada, 

ocasionando dúvidas sobre o assunto. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O desenvolvimento do manual permite disseminar o conhecimento sobre robótica, 

colaborando para evolução de projetos como esse, assim como abre a mente do público para 

novos desenvolvimentos a partir do aprendizado retirado do manual, logo que consegue trazer 

informações sobre qual as funções desempenhadas por cada parte do robô, permitindo que quem 

o consulte consiga usar o conhecimento obtido não só no robô, mas também em outros projetos.  

Durante o progresso do projeto foi explorado muito da experiência dos autores na área 

temática, além de todo um cuidado, por se tratar de um material didático para os leitores que 

exige clareza nas explicações e ao mesmo tempo que consegue trazer todas as informações 

relevantes para que, ao final da consulta, o leitor adquira todo o suporte necessário para iniciar 

o seu próprio desenvolvimento. 

Mesmo com as dificuldades encontradas, estão sendo desenvolvidos todos os capítulos 

de forma compreensível ao público tomado como base, assim como o manual está conseguindo 

trazer uma objetividade no texto atendendo a característica de praticidade atribuída 

anteriormente ao manual. 

Apesar da relevância do manual, ele não está focado nos softwares utilizados, fazendo 

apenas um breve comentário sobre eles, o que pode ser pensado em uma próxima aplicação. 
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SISTEMA DE CONTROLE DE ACESSO LABORATORIAL 

Aylanna Raquel da Costa Oliveira1; Ana Beatriz da Silva Marinho2 e Yasmim Carolaine  

Nascimento de Oliveira3 

1,2,3 IFRN – Campus Natal Zona Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa voltada ao controle de acesso aos laboratórios do 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Natal Zona Norte, visto que atualmente o acesso 
ocorre de forma manual (escrita) registrando o usuário, horário e data. Portanto, verificou-se a 
necessidade da criação de um sistema eletrônico que propicie uma entrada mais controlada, porém 
simples, dos alunos e professores aos laboratórios. Para isso, pensou-se no uso de um teclado matricial 
para realização de cadastro e armazenamento deste em um cartão SD, além da plataforma de 
prototipagem Arduino para controlar eletronicamente o fluxo de usuários, uma fechadura eletrônica 
e um display LCD que torna ainda mais fácil e intuitiva a utilização do sistema, que foi pensado para 
tornar mais prático e cômodo a utilização e administração dos laboratórios do campus. Com esse 
trabalho, espera-se que a comunidade do IFRN Campus Natal Zona Norte possa fazer de uma forma 
mais eficaz o aproveitamento dos laboratórios e seus equipamentos. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Automação. Identificação. Arduino. Destravamento Eletrônico. 

ABSTRACT 

The present work is a research aimed at controlling access to the laboratories of the Federal Institute 
of Rio Grande do Norte - Campus Natal Zona Norte, since currently access occurs manually (written) 
recording the user, time and date. Therefore, there was the need to create an electronic system that 
provides a more controlled, but simple, entry of students and teachers to laboratories. For this, it was 
thought of using a matrix keyboard to register and store it on an SD card, as well as the Arduino 
prototyping platform to electronically control the flow of users, an electronic lock and an LCD display 
that makes it even easier and intuitive to use the system, designed to make campus labs simpler and 
more convenient to use and administer. With this work, it is hoped that the IFRN Campus Natal Zona 
Norte community will be able to make the most of the laboratories and their equipment. 
 

KEYWORDS: Automation. Identification. Arduino. Electronic Unlocking. 
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1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia vem se associando cada vez mais ao homem para solucionar os seus contratempos 

diários e torná-los em questões ágeis e práticas de se sanar. Atualmente, existe a grande necessidade 

de criação de equipamentos que executem uma determinada função sem a utilização do esforço 

manual humano: a isso é dado o nome de automação. A automação é um sistema que faz uso de 

técnicas computadorizadas ou mecânicas com o objetivo de dinamizar e otimizar todos os processos 

produtivos dos mais diversos setores da economia, eliminando a necessidade de um operador, 

incluindo programas de feedback sensorial.  

É notória a presença da automação em vários âmbitos da vida diária, inclusive no que diz 

respeito à segurança, seja ela corporativa, residencial ou comercial. O fato é que, além de 

monitoramento, alarmes e cercas elétricas, a segurança também supõe o controle ou administração 

do fluxo de pessoas em um local: quanto a isso pode-se classificar como um controle de acesso. Um 

sistema de controle de acesso gerencia a movimentação de pessoas nas áreas de acesso restrito. 

Ao atentar para a quantidade total de laboratórios em funcionamento no IFRN Campus Natal 

Zona Norte, e percebendo também que a responsabilidade e administração por cada um deles é feita 

de forma manual, o que sugere um método de controle não tão rápido e cômodo, notou-se a 

viabilidade da criação de um sistema de controle. A sugestão proposta para este trabalho baseia-se no 

uso de um teclado matricial para o acesso através da matrícula e senha do usuário: estes dados serão 

armazenados em um cartão SD para manter o registro de quem tem acesso ao laboratório, cuja 

permissão será concretizada através de um sistema de destravamento eletrônico da porta. 

        2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os dispositivos e materiais apresentados a seguir compõem a pesquisa desenvolvida para 

execução deste trabalho. Cada ferramenta é brevemente descrita por parágrafo, bem como sua função 

no projeto, que foi implementado na plataforma de prototipagem eletrônica Arduino. 

Display LCD (Cristal Liquid Display): é uma interface de comunicação visual de caracteres 

alfanuméricos. Será utilizado para informar visualmente se o usuário possui acesso liberado ou 

negado ao laboratório. 
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Teclado matricial: sua composição é dada por uma membrana 4x4 com 16 teclas push-button 

em formato keypad. Será utilizado para o usuário inserir seus dados de acesso - login e senha - e 

garantir seu acesso ao laboratório. 

Módulo leitor de cartão SD: gerenciará o armazenamento de todos os usuários com acesso ao 

laboratório: professores, técnicos de laboratório, bolsistas, monitores e alunos de Eletrônica com 

projetos em andamento. 

Trava solenoide: é um tipo de fechadura eletrônica. O destravamento eletrônico será feito a 

partir do reconhecimento do usuário previamente cadastrado pelo banco de dados. 

Botoeira: dispositivo de comando, utilizado para permitir a saída do usuário do laboratório. 

3 METODOLOGIA 

O projeto é composto por três etapas. A primeira etapa é responsável pelo sistema de 

identificação do usuário, composto pelo teclado matricial, display LCD e módulo leitor de cartão. A 

segunda etapa corresponde ao destravamento eletrônico da porta, composto pela trava elétrica 

solenoide. Por fim, na terceira etapa tem-se a implementação completa do protótipo, com testes e 

avaliação de desempenho. O parágrafo seguinte detalha todo o processo. 

O visor do display LCD requisitará ao usuário seu login (matrícula) e senha: ele digitará ambas 

no teclado e então o sistema verificará se os dados inseridos foram previamente armazenados no 

cartão SD. Caso não esteja cadastrado, o display LCD irá exibir a mensagem negando o acesso do 

usuário ao local. Caso o cadastro tenha sido efetuado anteriormente, o usuário em questão receberá 

uma mensagem através do display LCD confirmando sua entrada e o Arduino acionará o 

destravamento eletrônico a partir desta condição. O Arduino enviará então um comando para a trava 

elétrica solenoide com o auxílio do relé (para limitação da corrente) e fará a abertura da porta, assim, 

liberando o acesso ao laboratório. Quando o usuário desejar se retirar do laboratório, uma botoeira é 

acionada, liberando sua passagem. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Inicialmente, efetuou-se o estudo do teclado matricial e do display LCD com o objetivo de 

compreender o funcionamento dos dois dispositivos para iniciar a implementação do código. 
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Verificou-se então através de testes básicos se o display LCD exibe informações em resposta ao que 

for digitado no teclado matricial. A Figura 1 mostra a execução desta meta. 

Figura 1. Fonte: autores.      Figura 2. Fonte: autores. 

  
O projeto seguiu com o estudo e implementação do módulo leitor de cartão ao projeto. A partir 

da inserção de login e senha no teclado matricial, o sistema deve reconhecer se o usuário está 

cadastrado ou não através de verificação no banco de dados e, assim, a informação de acesso liberado 

ou negado será exibida no display LCD. Ao final desta execução, a primeira etapa está concluída. 

Na segunda etapa, implementou-se a fechadura eletrônica, composta pela trava elétrica 

solenoide e botoeira. O teste de destravamento da porta foi executado através de um circuito básico, 

com acionamento por botoeira e transistor. 

O projeto encerra-se com a construção final do protótipo unindo as duas etapas citadas: 

identificação do usuário e destravamento eletrônico. Ajustes ou correções ocorreram conforme 

necessário. A Figura 2 mostra o protótipo concluído. 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Esse projeto teve início no ano de 2018, em que se utilizou tecnologia RFID (Radio-Frequency 

Identification) para identificar os usuários através de um cartão (acesso liberado) ou tag (acesso 

negado). A montagem final foi realizada com a adição do módulo ponte H, um motor de corrente 

2403 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

contínua (CC) e uma gaveta de DVD para a simulação da abertura da porta. Com a inserção do banco 

de dados e de novos dispositivos de acesso, ao fim deste ano pretende-se concluir a entrega de um 

protótipo de controle de acesso laboratorial no IFRN Campus Natal Zona Norte, que se dispõe 

a efetivamente automatizar o acesso aos laboratórios dos docentes, técnicos de laboratório, 

monitores, bolsistas e alunos com projetos em andamento. Todos os usuários que tiverem permissão 

de uso (previamente verificada) poderão se cadastrar e acessar o laboratório sem a necessidade do 

esforço manual, incluindo terceirizados para necessidades de limpeza do local.  

 Como sugestões de melhoria, almeja-se incluir o procedimento de cadastro no código e 

personalizar as opções de matrícula e senha para cada tipo de usuário (servidor, aluno ou terceirizado). 

Por fim, espera-se ainda que este projeto motive os participantes envolvidos na busca por mais 

aplicações práticas e tecnológicas no campus. 
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AVALIAÇÃO DA PRODUÇÃO DE BIOGÁS ATRAVÉS DA 

AQUISIÇÃO DE DADOS DE TEMPERATURA, pH e PRESSÃO EM 

PROTÓTIPO DE BIODIGESTOR 

Pedro Henrique Alves Freire1 e Rodolfo Albuquerque Buarque de Assunção2 

1,2 IFRN – Campus Natal-Central;  

ENGENHARIA MECÂNICA 

RESUMO 

Observando-se as vantagens no uso do biodigestor para produção de biogás, foi 

idealizada uma pesquisa para construção de um protótipo de biodigestor de 

baixo custo, em escala, objetivando analisar possibilidades para geração de 

biogás em Natal-RN a partir de testes realizados com diferentes tipos de 

biomassa. Os resultados dos testes devem ser obtidos para o pH e temperatura 

da biomassa durante a biodigestão e pressão do biogás produzido. Os dados 

coletados devem ser relacionados com as condições ambientais, locais e de 

disponibilidade de biomassa no intuito de compreender se existe algum fator 

regional que melhore ou piore a produção de biogás. Espera-se, com os 

resultados obtidos, que ocorra um fortalecimento técnico para produção de 

biogás na região do Rio Grande do Norte, sabendo que o uso dessa tecnologia 

favorece o meio ambiente e que seus produtos, biogás e biofertilizantes, estão 

começando a ganhar espaço considerável como energia renovável de qualidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Biodigestor. Protótipo. Biomassa. Biogás. Energia Renovável. 

ABSTRACT 

Noting the advantages of using a biodigester for biogas production, a research 

was designed to construct a low cost biodigester prototype in scale, aiming to 

analyze possibilities for biogas generation in Natal-RN from tests performed 

with different types of biomass. Test results shall be obtained for the biomass pH 

and temperature during the digestion and pressure of the biogas produced. The 

data collected should be related to environmental, local and biomass availability 
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conditions in order to understand if there is any regional factor that improves or 

worsens biogas production. It is expected, with the results obtained, that a 

technical strengthening for biogas production will occur in the Rio Grande do 

Norte region, knowing that the use of this technology favors the environment 

and that its products, biogas and biofertilizers, are beginning to gain space. 

considerable as quality renewable energy. 

 

KEYWORDS: Biodigester. Prototype. Biomass. Biogas Renewable Energy. 

1 INTRODUÇÃO 

 O biogás pode ser importante em diferentes vertentes. Por exemplo, quando se 

compara o biogás com o gás natural, notam-se propriedades parecidas, como o poder 

calorífico e densidade. Portanto, considera-se o biogás uma alternativa viável para 

substituição dos combustíveis fósseis em uso para motores ciclo Otto. O biodigestor se 

destaca, ainda, ao enxergá-lo como fruto da demanda de tecnologias menos poluentes e 

de menor custo no tratamento de resíduos sólidos, tornando-se uma alternativa de unidade 

de saneamento, já que pode ser usado como fossa séptica. 

Observando-se as possíveis aplicações para o uso de biodigestores, esta pesquisa 

tem como objetivo a elaboração de um protótipo de biodigestor em escala, produzido com 

materiais de baixo custo, sendo este capaz de captar a temperatura interna da biomassa 

durante a biodigestão, o volume de biogás produzido, a pressão do reservatório e o pH da 

solução. Dessa forma, é possível avaliar os níveis de produção de biogás, com o uso de 

diferentes tipos de substrato, considerando as condições oferecidas na cidade de 

Natal/RN. 

Através da aquisição dos dados supramencionados durante a biodigestão da 

matéria orgânica, deve-se ter um resultado qualiquantitativo útil para elaboração de 

conhecimento técnico capaz de aumentar o potencial de produção de biogás para 

diferentes substratos na região de Natal/RN. O fato da produção ocorrer na cidade de 

Natal é útil para demonstrar, também, que as condições locais são favoráveis à produção 

de biogás, uma vez que as temperaturas no decorrer do ano são quentes e variam pouco, 

se comparadas às de regiões mais frias do país. 

Nesse sentido, espera-se que o trabalho alavanque a construção de biodigestores 

na cidade de Natal, por produtores independentes, através do livre acesso às informações 

inerentes aos resultados do projeto. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Segundo Deganutti et al Biodigestor é uma câmara preparada para que ocorra a 

biodigestão, onde a matéria passa consecutivas quebras moleculares para geração de 

biogás e de biofertilizante. Em seu funcionamento básico, o substrato, que é formado a 

partir das porções de biomassa (pura ou misturada com outro tipo de matéria orgânica) é 

introduzido em sua câmara mais interna e permanece por um período, sendo decomposta 

por bactérias anaeróbicas, passando assim por um ciclo de quebras moleculares para obter 

os produtos. 

De acordo com e Casaril (2014) e Amon et al (2010) biodigestão o processo que, 

ocorre dentro do biodigestor, visando a geração de biogás se dá pelo processo de 

decomposição que pode ser divido em quatro partes, o ciclo fasíco de biodigestão, sendo 

elas, a hidrólise onde os macronutrientes presentes na matéria, carboidratos, gorduras e 

proteínas, são fracionados em partes menores como aminoácidos açúcares e graxos, logo 

após ocorre a acidogênese ou fermentação, onde essas partes menores são transformadas 

em ácidos graxos de cadeia curta, amônia, álcoois, hidrogênio entre outros elementos, em 

seguida, na oxidação anaeróbica/ acetogênese, essas partículas são transformadas em 

ácido acético hidrogênio e dióxido de carbono, para pôr fim na metanogênese serem 

transformadas em biogás. 

3 METODOLOGIA 

Para construção do protótipo de biodigestor previamente foram realizadas 

pesquisas na literatura por meio de livros e artigos para que com as informações 

necessárias para construção do protótipo, fosse elaborado esboços tridimensionais, por 

meio do software de desenho SolidWorks, antevendo dessa forma os materiais 

necessários para construção. Após as etapas iniciais de pesquisa foi realizada a construção 

efetiva e as adaptações necessárias encontradas em testes, como a exemplo o de 

estanqueidade. 

Foram elaborados para o biodigestor artifícios para que este conseguisse fazer a 

coleta de dados sobre a produção de biogás, então foi acoplado a ele um manômetro de 

coluna de líquido, e deixou espaço suficiente para se inerir sensores dentro dele através 

da entrada de abastecimento. 

Ao fim do processo de construção do protótipo, e realização dos testes prévios a 

produção de biogás, está sendo feio o abastecimento e produção de biogás para que por 

meio de parâmetros encontrados na literatura possa se determinar a eficiência do 

protótipo. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se que mesmo a uma temperatura ambiente o biodigestor consiga produzir 

quantidade relevante de biogás na cidade de Natal, em razão do clima da cidade 
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apresentar-se favorável para o surgimento de micro-organismos psicrofílicos, que são os 

geradores da produção de biogás. Após a formação das colônias, contando que todas as 

outras condições para a produção de biogás sejam alcançadas, os micro-organismos 

devem se manter vivos, já que na cidade não ocorrem grandes oscilações de temperatura. 

Espera-se que a produção de biogás através do protótipo seja equivalente aquelas 

encontradas na literatura, demonstrando a eficiência do biodigestor construído, bem como 

sua utilidade para avaliação dos parâmetros de produção de biogás e biofertilizante. 

Apesar do protótipo ser construído em escala, foi tomado o devido cuidado para o 

construir de maneira que sua produção seja representativa de um biodigestor de tamanho 

real. 

O protótipo também deve ser eficiente quando da avaliação da produção de biogás 

com diferentes substratos. Sendo construído para receber substratos diferentes a qualquer 

momento, a biodigestão deve ocorrer para qualquer biomassa inserida no reservatório. 

Portanto, é esperado que o protótipo consiga atender as demandas propostas, com 

controle sobre as oscilações de temperatura e assim consiga avaliar os níveis de produção 

de biogás para diferentes tipos de biomassa, atendendo o objetivo de determinar a 

viabilidade o uso dessa tecnologia na cidade de Natal. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com todo conteúdo apresentado, é esperado que ao fim da pesquisa seja 

atingido o objetivo da construção de um protótipo que consiga atender às demandas 

estabelecidas e dessa forma alavancar o uso de biodigestores na cidade de Natal, tendo 

em vista todas as vantagens encontradas na literatura sobre o uso dessa tecnologia. 

Contudo, por se tratar da construção de um protótipo, sabe-se que a pesquisa 

utiliza bastante o trabalho humano. Para produção independente e descentralizada de 

energia, esse fator se torna interessante, já que permite a construção de biodigestores de 

maneira individual, mas ao mesmo tempo, padronizada. Por outro lado, a automação da 

produção de biogás deverá ser alvo de pesquisas futuras a partir do protótipo construído. 

O uso de sensores e microcontroladores capazes de ditar as mudanças nos parâmetros 

estudados de maneira autônoma será de grande valia.  
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A Importância da Disciplina de Desenho Mecânico para 
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Mossoró 

 

 

 
 

RESUMO 

 
Esse trabalho visa abordar alguns problemas relacionados ao curso de mecânica, o qual 

apresenta um grande pespego quando se tratando da disciplina de desenho. Exploraremos 

essa dificuldade e pôr fim desenvolveremos uma solução para o mesmo, sendo assim, 

levando em conta a acessibilidade foi-se pensado na criação de um e-book voltado para a 

disciplina de desenho mecânico, tendo-se notado que muitos alunos têm dificuldade de 

compreensão em consequência dos livros atuais serem de difícil acesso e apresentarem 

uma didática pouco coerente. 

 

Palavras-chaves: desenho mecânico, e-book. 

 

ABSTRACT 
 

This paper aims to address some problems related to the mechanics course, which 

presents a big problem when it comes to the discipline of drawing. We will explore this 

difficulty and eventually develop a solution to it, so considering accessibility has been 

thought of creating an e-book focused on the subject of mechanical design, and it has 

been noted that many students have difficulty comprehension because of the current 

books being difficult to access and presenting a little coherent didactics. 

 

Keywords: mechanical design, ebook. 

2410 



IFRN | Campus Mossoró 

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 

 
Observa-se que em nossa sociedade tem crescido a demanda de jovens e adultos 

que procuram entrar no mercado de trabalho, como também podemos esmiuçar que 

exigências estão sendo impostas sobre os operários envolvidos, ocasionando que a 

procura por cursos técnicos que formem trabalhadores instruídos têm sido intensos. A 

área que será explorada será a da mecânica, voltando-se para desenho mecânico, sendo 

observado que a dificuldade de compreensão da matéria é intensa graças a serem disposto 

somente livros de ensino superior, com uma linguagem de difícil acesso. 

A crescente procura, acarreta em uma preocupação no desenvolvimento de 

material com qualidade e que atenda a necessidade de todos os estudantes envolvidos, 

tendo em vista esse problema foi-se desenvolvida a ideia de um e-book. 

O desenvolvimento de tecnologias e redes ampliaram o modo de aprender e de 

ensinar, sendo bastante comum e usual a utilização de materiais digitais e de rápido e fácil 

acesso. Pensando nessa acessibilidade e levando-se em conta a alta demanda da sociedade 

por tecnologia na mão que a ideia de um e-book com materiais disponíveis a qualquer 

momento cresceu. 

Deseja-se obter um e-book com material de ótima qualidade e que se adeque a 

carga horária dos cursos de nível médio em mecânica, levando assim uma melhor 

compreensão da matéria por parte dos discentes. Requer também fazer material de mídia 

digital, como: slide e vídeo aula. 

E-book é um texto (que se encaixa nas definições de um livro) apresentado em um 

formato que pode ser lido em computadores, celulares, tablets e outros dispositivos 

digitais de maneira totalmente adaptável. Dessa forma, a leitura deve ser simples aos 

olhos, com o estilo e tamanho da fonte se adaptando ao dispositivo utilizado e às 

preferências do leitor. 
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REFERENCIAL TEÓRICO 

 
O desenho mecânico é necessário para posteriormente ser utilizado na 

fabricação de peças que vão compor algum tipo de máquina. Essas que podem 

conter bombas, motores, parafusos, roscas, arruelas, entre outros elementos. 

Segundo o livro de desenho técnico mecânico volume dois, escrito por Manfé, 

Pozza e Scarato, as maquinas podem ser matrizes ou operatrizes, tendo elas, 

elementos de transição, fixação, apoios entre outros mecanismos internos. 

Dentro das maquinas temos órgãos de vedação, que são desenhados no 

autocad antes de ser fabricado. Segundo os autores do livro “desenho técnico 

mecânico volume Três”, Manfé, Pozza e Scarato, existe vedação quando não se 

produz nenhum escape de fluido entre as superfícies de um acoplamento de partes 

constituintes. “Um órgão de vedação é previsto para impedir a saída de um fluido 

de um ambiente fechado (tubulação, depósito, cárter, etc.), ou para evitar que tal 

ambiente se torne poluído por agentes externos que lá possam penetrar. ”- parte do 

capítulo dois do livro desenho técnico mecânico volume três. 

 
METODOLOGIA 

 
1. Pesquisar a didática de ensino dos professores; 

 
2. Pesquisa bibliográfica sobre o assunto; 

 
3. Pesquisar carga horária da disciplina no curso; 

 
4. Desenvolver material para pôr no e-book; 

 
5. Desenvolver exercícios; 

 
6. Desenvolver slides; 

 
7. Desenvolver vídeo; 

 
8. Desenvolver maquetes. 
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RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Ao término deste trabalho desejamos obter o e-book com o curso de desenho 

mecânico comentado e com exercícios para facilitar a aprendizagem dos alunos, 

além de materiais de mídia digital tais como: slides, vídeos aulas, entre outros. Para 

que possamos por meio desse método alcançar alunos do curso de mecânica de 

nível médio, possibilitando que eles possam ter um melhor aprendizado do assunto 

e para que o professor possa ter um bom material de acesso. Além disso, o trabalho 

será desenvolvido levando em conta a opinião de todos os atuantes da área e que 

tenham experiência com a mesma, atendendo diretamente no ponto de maior 

declive para discentes, docentes e até mesmo profissionais que atuam nessa área. 

 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Além do desenlace de todos os problemas já vistos, conduzindo para uma 

acessibilidade de material com fácil compreensão e de uso simples, através desse trabalho 

a utilização de exercícios e material completo da matéria será de grande importância na 

formação de profissionais preparados para o mercado de trabalho voltado para a área da 

mecânica, quando se tratando de desenho. 

Este material desenvolvido tem por objetivo um livro em forma de e-book que 

leve os discentes a ter um maior conhecimento e aprendizado escolar sobre a área de 

desenho mecânico, além de facilitar a acessibilidade para o ensino aprendizagem. 

Possibilita também um material de apoio para os docentes, fazendo com que os mesmos 

consigam levar suas aulas com mais fluidez tendo companhia de um material que os 

ajudem. 
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INCLUINDO DEFICIENTES FÍSICOS NA MECÂNICA 

 

RESUMO EXPANDIDO 

 

O direito de ir e vir com liberdade  que, de acordo com a Lei N° 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, regulamentada pelo Decreto N° 5.296, de 2 de dezembro de 2004, é 

extensível a todos os cidadãos, incluindo os portadores de deficiências físicas, tem 

encontrado entraves para o seu cumprimento gerados por barreiras arquitetônicas que 

nem sempre contemplam em seus projetos a livre locomoção e acesso e adequação para 

o trabalho e lazer, dificultando a inserção dos deficientes na sociedade de maneira digna 

e respeitosa, limitando o seu direito ao usufruto pleno da cidadania. Fornecer segurança 

e autonomia para cadeirantes, deficientes no modo geral está na acessibilidade. É com ela 

que torna a vida de um deficiente mais fácil. O setor eletromecânico pode se constituir 

em um campo promissor para a inserção de deficientes físicos no mercado de trabalho, 

desde que se obedeça determinadas limitações naturais impostas pelas capacidades dos 

mesmos na elaboração de atividades específicas, bem como na adequação do espaço 

físico no ambiente de trabalho que proporcionem a estes deficientes físicos as condições 

de executarem suas atividades laborais. Analisando esta problemática relacionada ao 

usufruto pleno da cidadania pelos deficientes físicos, as leis envolvendo a educação dos 

mesmos e alguns aspectos do IFRN Campus Mossoró, foi visto que nem todos os pontos 

estão acessíveis para cadeirantes, e com o intuito de inclusão de maneira geral será feito 

toda uma análise, pesquisas, conversas e propostas para chegar a um resultado que 

direcione para as  possibilidades de uso desta mão-de-obra no setor mecânico. Neste 

contexto, está sendo proposto um projeto piloto, ainda em fase de elaboração, que torne 

possível a execução de atividades práticas em algumas máquinas e serviços de cadeirantes 

na área da mecânica no IFRN Campus Mossoró, direcionado para a adaptação dos 

laboratórios de usinagem, ajustagem, soldagem e mecânica automotiva. Este projeto 

também terá como propósito servir de base para análise da possibilidade de oferta futura 

de um curso de capacitação profissional na área da mecânica destinado a deficientes 

físicos. Preliminarmente, no setor de ajustagem mecânica, detectou-se a necessidade de 

adequação da bancada de trabalho, onde com algumas alterações envolvendo o formato 

da bancada, inclusão de rampas e bases de apoio, tornar-se-ia possível o desenvolvimento 
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de atividades práticas pelos deficientes físicos neste setor de atividade. A Metodologia 

que está sendo empregada para o desenvolvimento deste projeto envolve pesquisas, 

conversas, debates e estudos relacionados a esta problemática, utilizando-se a internet 

como um dos meios para buscar uma ampliação dos conhecimentos necessários sobre o 

assunto, a leitura de artigos, bem como a interlocução com profissionais da Instituição, 

como professores, pedagogos e coordenador de curso, buscando-se situar-se nos 

contextos acessibilidade, Leis, cotas para deficientes, dentre outros relacionados ao tema. 

Acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance, percepção e entendimento para a 

utilização com segurança e autonomia, de edificações, espações mobiliários, vias 

públicas, equipamentos urbanos e transporte coletivo. (ABNT NBR 9050). Consiste no 

direito de garantir a toda e qualquer pessoa com necessidade especial ou mobilidade 

reduzida, de transitar por espaços públicos e ou privados, sem que seja encontrada 

barreiras arquitetônicas que impossibilitem o convívio ou trânsito social em áreas de 

acesso, circulação ou permanência. Dados do IBGE revelam que 6,2% da população 

brasileira tem algum tipo de deficiência. A Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) considerou 

quatro tipos de deficiências: auditiva, visual, física e intelectual. Tendo em mente esse, 

entre outros tipos de deficiência, foram criadas leis a respeito da evolução da inclusão nas 

instituições educacionais. Na educação, atualmente todas as pessoas fazem parte da 

sociedade. Por isso, as pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE), precisam 

também está em contato com as outras consideradas “normais”. Em agosto de 2012 a Lei 

no 12.711 foi alterada, para dispor sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência 

nos cursos técnico de nível médio e superior das instituições federais de ensino, sendo 

disponibilizado 50% das vagas ofertadas nas cotas. Ao se integrarem nas instituições 

federais, os deficientes têm o atendimento especializado, na qual as instituições vão 

realizar as adaptações necessárias para melhor adaptação. Para que o atendimento 

educacional especializado (AEE) seja satisfatório, os profissionais ligados à área da 

educação precisam identificar qual deficiência o aluno possui. Segundo dados fornecidos 

pelo IFRN, Campus Mossoró, a Instituição com um número de deficiente físicos 

conforme descrito nas tabelas 1 e 2 a seguir, onde,  L9 – Candidatos com deficiência com 

renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo que tenham cursado 

integralmente o Ensino Médio em escolas públicas; L10 – Candidatos com deficiência, 

autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita inferior 

ou igual a 1,5 salário mínimo que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em 
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escolas públicas.; L15 – Candidatos com deficiência (ampla concorrência - Resolução nº 

05/2017- CONSUP/IFRN). 

Tabela 1: Quantidade de vagas com cotas e de quantidades matriculados nos cursos 

técnicos integrados no ano de 2019 

 

Fonte: IFRN/Campus Mossoró 

Tabela 2: Quantidade de vagas com cotas e de quantidades matriculados nos cursos 

técnicos subsequentes no ano de 2019 

 

Fonte: IFRN/Campus Mossoró 

Acessibilidade na área da mecânica é muito importante, para assim poder incluir 

cadeirantes ou pessoas com qualquer deficiência. Equipamentos e máquinas podem ser 

adaptados para o uso do mesmo, como por exemplo, máquinas de solda, aplainador, 

policorte e minitorno CNC, pois estas foram às formas que o homem encontrou para 

ampliar a força e destreza do seu corpo. Cada laboratório tem o seu próprio modo de uso, 

mas todos eles precisam de adequações que permitam o desempenho de atividades 

laborais pelos deficientes físicos; o apoio para o manuseio das máquinas é fundamental, 

pois isso vai permitir uma boa qualidade do produto e também maior segurança para o 

operador. Inicialmente, detectou-se que uma forma de adaptação para esses equipamentos 
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seria uma rampa que permitisse que um portador de deficiência física conseguisse se 

manter em uma altura e apoios adequados para os trabalhos que estarão sendo 

desenvolvidos. Portanto, foi projetado e construído um protótipo deste dispositivo, 

mostrado nas Figuras 1 e 2. 

Figura 1 – Protótipo de rampa de acesso para deficientes no setor mecânico 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Figura 2 – Protótipo de base de apoio para rampa de acesso para deficientes - setor 

mecânico 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

Palavras-Chaves: Deficientes Físicos; Mecânica; Capacitação. 
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Desenvolvimento de um protótipo de uma bicicleta 

geradora de energia elétrica. 

 

1, IFRN – Campus Mossoró; 2 IFRN – Campus Santa Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias.  

RESUMO  

O presente projeto tem o intuito de produzir energia elétrica de baixo custo, já que é uma 

variável que permanece em crescimento constante no Brasil. Além da proposta visando a 

energia, o projeto introduz outro polo: o sedentarismo da população.  
   O mesmo tem por finalidade obtenção da energia limpa, que irá ser gerada por 

meio do movimento físico corporal realizado através de uma bicicleta fixa, a energia 

mecânica produzida pela atividade aeróbica será transformada em energia elétrica 

condicionada a uma bateria e convertida há 220V, podendo ser utilizada para a iluminação 

de um determinado local e/ou para a carga de um aparelho celular. Realizando estes 

estímulos corporais (a pedalada) é possível realizar uma atividade aeróbica benéfica a 

saúde do praticante. Durante as pesquisas para o projeto foi realizado um questionário 

destinado a um grupo interno da instituição, que abordou temas como a energia de baixo 

custo e a atividade da vida física saudável, o questionário irá ser utilizado para a criação 

de um gráfico que esboçará dentre este grupo de pessoas entrevistadas a relação com 

exercícios físicos.  

   Em virtude do que foi mencionado, a bicicleta geradora de energia torna-se um 

projeto que visa as ciências exatas e as ciências humanas, abordando temas relevantes 

para a sociedade atual e para a educação, trazendo soluções práticas para os tópicos 

citados anteriormente.  
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PALAVRAS-CHAVE: Energia limpa. Baixo custo. Praticidade. Economia. Qualidade de 

vida.  

 

ABSTRACT 

 

The present project aims to produce low cost electric energy, as it is a variable that 

remains in constant growth in Brazil. In addition to the proposal aimed at energy, the 

project introduces another pole: the sedentary lifestyle of the population. 

   Its purpose is to obtain clean energy, which will be generated by physical body 

movement performed through a stationary bicycle, the mechanical energy produced by 

aerobic activity will be transformed into electric energy conditioned to a battery and 

converted 220V, and can be used for lighting a particular location and / or for charging 

a mobile device. Performing these body stimuli (cycling) is possible to perform an 

aerobic activity beneficial to the health of the practitioner. During the research for the 

project was conducted a questionnaire for an internal group of the institution, which 

addressed topics such as low cost energy and the activity of healthy physical life, the 

questionnaire will be used to create a graph that will sketch among this group of people 

interviewed the relationship with physical exercises. 

   By virtue of what has been mentioned, the energy-generating bicycle becomes a 

project that targets the exact sciences and the humanities, addressing issues relevant to 

today's society and education, bringing practical solutions to the topics mentioned 

above. 

KEYWORDS: Clean energy. Low cost. Practicality. Economy. Quality of life 

 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia evolui a cada dia, e com isso surge a oportunidade de proporcionar 

economia, bem-estar e praticidade. Segundo o centro brasileiro de informação de Energia 

Elétrica (Procel), nosso parque industrial consome cerca de 40% de toda produção de 

energia do Brasil. Esses fatores trazem à tona a necessidade urgente de uma geração 
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sustentável e competente de energia, com a utilização consciente de todas as classes 

sociais. 

Levando-se em consideração esses fatores, a ideia de projetar uma bicicleta que 

gera energia de baixo custo vem para melhorar o faturamento, auxiliar em uma aquisição 

limpa e melhorar o meio social.  

Proporciona uma melhor qualidade de vida, a partir da prática do exercício físico 

que é feito para gerar a energia. E juntamente traz uma reflexão sobre os impactos de 

consumo excessivo e, adicionalmente, o contato com formas alternativas para a geração 

de energia elétrica sustentável e de baixo custo.  

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Uma pesquisa feita na revista da mulher mostra que o ciclismo traz muitos 

benefícios para a saúde, como fortalecimento muscular, prevenção de doenças 

cardiovasculares, melhora do desempenho cognitivo, condicionamento físico e sistema 

cardiorrespiratório, entre outros benefícios. As mesmas mostram que é bastante viável a 

produção de energia elétrica de baixo custo a parti do exercício físico. A partir dessas 

pesquisas sobre saúde e bem estar e economia, a ideia de desenvolver um protótipo de 

uma bicicleta geradora de energia foi desenvolvida.  

 

3 METODOLOGIA  

Para a realização do projeto mecânico e elétrico, utilizaremos: uma bicicleta – que irá 

ser aperfeiçoada para melhor funcionamento do protótipo tendo o pneu do seu eixo traseiro 

extraído para o encaixe de uma correia que será ligada ao alternador, um cavalete que será 

construído para o apoio do eixo traseiro – serão utilizados metais reciclados para a sua 

confecção, um alternador ou dínamo dependendo da potência desejada e das medições (peso e 

altura)  ideais para a bicicleta, um inversor de tensão para que a energia transpassada pela 

correia até a bateria – após a construção de um circuito de carregamento – seja suficiente para 
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a realização do objetivo principal do projeto que é a pequena geração de energia alternativa, e 

uma bateria conectada ao alternador através de um cabo, para que a energia adquirida através 

do movimento aeróbico seja armazenada e plugada a um aparelho tendo em vista o seu 

funcionamento sem a necessidade da utilização de uma fonte de energia advinda dos padrões 

não alternativos, obtendo então uma economia monetária nas contas de energia elétrica.   

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se do projeto, além da produção de energia elétrica, a contribuição para a 

saúde de forma geral. Além do incentivo a uma melhor utilização de energia elétrica, a 

bicicleta é um importante instrumento para o exercício físico.  

 Um dos maiores problemas encontrados através das pesquisas é a falta de 

interesse da população na prática de exercícios, o que mostra mais uma vez uma sociedade 

sedentária. É nítido que o interesse surge ao integrar o fato do exercício físico com a 

possível redução da taxa de energia elétrica.  

Sendo este um objetivo a ser alcançado através de melhorias feitas posteriormente 

no protótipo que especificamente busca a pequena geração de energia em suas fases 

iniciais. O protótipo da bicicleta geradora de energia elétrica deve ser exposto para 

utilização do público em geral com finalidade de testes funcionais, lembrando 

indispensavelmente o acompanhamento de um profissional de educação física. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No início da pesquisa constatou-se que através de uma bicicleta ergométrica poderíamos 

gerar energia elétrica de baixo custo. Foram realizadas pesquisas sobre a montagem mecânica 

e elétrica do projeto. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral descobrir sobre a geração 

de um potencial elétrico e identificar um público alvo. Constata-se que o objetivo geral foi 

atendido, porque efetivamente o trabalho conseguiu realizar o descobrimento da geração de um 

potencial elétrico. O objetivo específico inicial era produzir a bicicleta geradora de energia 
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elétrica, e viabilizar a melhora na saúde das pessoas. Ele foi atendido pois conseguiu unir a 

tecnologia e a prática de atividade física da população, proporcionando economia e bem-estar. 

A pesquisa partiu da hipótese de gerar uma energia elétrica, levando em consideração o 

valor da energia elétrica atual. E através de pesquisas realizadas com formulários, foi 

descoberto que as pessoas sentem a necessidade do exercício físico. 

Na realização do projeto elétrico, foi utilizado uma bicicleta, um cavalete construído 

como apoio do eixo traseiro, um alternador, um inversor de tensão, e uma bateria. Após 

conseguir todos os equipamentos, ocorreu a montagem mecânica e em seguida a montagem 

elétrica.  
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias.

RESUMO

O monitoramento gráfico de grandezas físicas pode ser realizado por diferentes formatos e

ferramentas  computacionais.  O  objetivo  deste  trabalho  é  apresentar  a  construção  de  um

ambiente  térmico  didático  para  o  monitoramento  gráfico  de  temperatura   utilizando

ferramentas open sources. Um sistema térmico didático de baixo custo e em escala reduzida

foi criado e um computador preparado com os programas necessários para o monitoramento

gráfico  proposto.  Dois  ensaios  experimentais  foram  realizados  e  os  gráficos  do

monitoramento de temperatura variaram de 38 a 42 ºC, com sucesso. Os resultados mostram

que é possível construir um sistema térmico para monitoramento gráfico de temperatura, de

forma bem sucedida.

PALAVRAS-CHAVE: LM35. Arduino. Baixo custo. Relé. Servidor Apache.

ABSTRACT

Graphical  monitoring  of  physical  quantities  can  be  performed  by  different  formats  and

computational tools. The objective this work is presents a alternate methodology by using

open  sources  softwares  for  the  temperature  monitoring  of  a  didactic  thermal  system.  A

didactic thermal system of low cost and reduced scale was assembled and a computer was
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prepared  with  required  softwares  for  graphic  monitoring.  Two  experimental  tests  were

performed and temperature monitoring graphics varied between 38 to 42 ºC successfully. The

results show that it is possible to build a thermal system for graphical temperature monitoring,

successfully.

KEYWORDS: LM35. Arduino. Low cost. Relay. Apache Server.

1 INTRODUÇÃO

Monitorar, segundo ORMOND (2006), é acompanhamento, avaliação e controle das

condições  ou  de  fenômenos,  naturais  ou  artificiais,  com  o  objetivo  de  obter  dados

quantitativos e qualitativos que possibilitem maior conhecimento sobre eles. As formas de

monitoramento mais comuns são os sinaleiros, a régua de LEDs, os displays alfa-numéricos,

os gráficos etc.

Uma breve revisão bibliográfica mostra trabalhos sobre a construção de protótipos,

formas  de  monitoramento  e  diferentes  formatos  para  apresentação  dos  dados.  MELO  E

BERNARDES (2006) construíram um sistema de quatro tanques interligados a ser utilizado

em estudos de controle em um processo multivariável não-linear. MOREIRA JÚNIOR (2009)

construiu um túnel de vento para ensaios de pulverizações agrícolas. Gráficos de linhas e

barras são apresentados. MELLO E SILVA (2010) projetaram e montaram uma turbina para

medição de vazão de baixo custo. O movimento das pás foi lido por um tacômetro digital e

com isso os autores puderam determinar uma relação entre rotação (RPM) e vazão (L/min).

NORTE (2013) construiu um tacômetro/conta-giros para funcionar em motores de combustão,

ventoinhas  ou  motores  elétricos,  utilizando  microcontrolador  PICAXE-28X1  e  visor

alfanumérico  para  apresentação  dos  dados.  LIMA (2013)  apresentou  a  montagem de  um

sistema térmico e o controle de temperatura com Arduino. Os dados são salvos em um cartão

memória  e  com  uma  planilha  eletrônica  desenhou  os  gráficos.  SILVA  et  al.  (2014)

construiram um tanque didático e monitoraram o nível de líquido com régua de LEDs e com

gráfico em tempo real. 
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Com base na revisão bibliográfica apresentada é possível observar a construção de

sistemas de baixo custo diversos e monitoramento de grandezas em diferentes formatos e

ferramentas.

O objetivo deste trabalho é apresentar a montagem de um sistema térmico didático e o

monitoramento gráfico de temperatura utilizando ferramentas open sources.

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A placa Arduino Uno é responsável por executar as funções de leitura de temperatura,

impressão de dados na porta serial para realização do monitoramento e acionamento do relé

de estado sólido.

O sensor de temperatura LM35 é utilizado porquê não necessita de qualquer calibração

externa  para  fornecer  com  exatidão,  valores  de  temperatura  com  variaçoẽs  de  0,25  ºC

(MOTA, 2018). Ele consome apenas 60 μA e tem como valor de saída 10 mV/ºC.

O relé de estado sólido (Fig. 1a) é responsável pelo acionamento da lâmpada dentro do

sistema térmico. A placa montada (Fig. 1b) utiliza um Opto-acoplador MOC 3062 e um Triac

TIC 236 para o chaveamento da carga.

(a) (b)
Figura 1 - Relé de Estado Sólido. (a) Esquema Elétrico; (b) Montagem em Placa de Fenolite.

Fontes - <http://www.cuin.com.br/> e dos Autores.

Uma vantagem desse  relé  é  a  ausência  de  partes  móveis,  o  que  lhe  confere  uma

comutação silenciosa e vida útil maior quando comparado ao relé eletromecânico.

O  Dygraphs é  uma  biblioteca  desenvolvida  utilizando  a  linguagem  JavaScript  e

renderiza seus gráficos utilizando o canvas do HTML5. Ele foi desenvolvido para suportar

uma quantidade  grande de  pontos  e  opera recebendo um vetor, um arquivo de  texto,  etc

(NETO, 2013).
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3 METODOLOGIA 

O sistema térmico foi montado com uma caixa plástica (34 x 24 x 11 cm), uma base

E27, uma lâmpada incandescente de 40 W/220 V e o sensor LM35. A base E27 foi fixada na

parte de baixo da caixa com fitas abraçadeiras e o sensor LM35 foi fixado com cola quente na

parte de cima, conforme a Fig. 2a. Em seguida, a tampa da caixa foi colocada em seu lugar, a

lâmpada ligada e um multímetro conectado ao sensor LM35 mediu a máxima tensão de saída

igual a 0,45 V, o que representa uma temperatura máxima de 45 ºC, conforme a Fig. 2b.

(a) (b)
Figura 2 - Sistema Térmico Didático. (a) Em Montagem; (b) Em Testes.

O monitoramento gráfico precisa: (1) que o Arduino mensure a temperatura e imprima

os valores na porta serial; (2) que um script em Python leia a porta serial e salve os dados em

um arquivo TXT dentro de ‘var/www/html/’; (3) que um arquivo HTML com os comandos do

Dygraphs leia o arquivo TXT para desenhar o gráfico; e (4) abrir um navegador de Internet e

digitar o endereço ‘localhost/<nome do arquivo>.html’ para exibir na tela o gráfico. 

4 RESULTADOS OBTIDOS E DISCUSSÕES 

Para  comprovação  do  correto  funcionamento  das  configurações  realizadas  nos

programas foi realizado um primeiro ensaio experimental. Nele, o Arduino foi configurado

com um controle liga/desliga ou  on/off. A temperatura máxima escolhida foi de 42 ºC e a

mínima foi de 38 ºC. O tempo entre as leituras de temperatura foi de 1 s. 

A Figura 3 apresenta o resultado obtido do primeiro ensaio experimental.
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Figura 3 – Primeiro Ensaio de Monitoramento.

No segundo ensaio,  o  sensor  LM35 foi  substituído  por  um DHT11,  que  além da

temperatura mede a umidade. Por causa dessa modificação o Arduino foi configurado para

imprimir na porta serial os valores de temperatura (na cor verde) e umidade (na cor azul). As

temperaturas  máxima  e  mínima  foram  mantidas  iguais  às  do  ensaio  anterior.  A última

modificação realizada foi no tempo entre leituras que aumentou para 2 s. 

A Figura 4 exibe o resultado do segundo ensaio experimental.

Figura 4 –  Segundo Ensaio de Monitoramento.

2429 



Uma vantagem da utilização do Dygraphs é a de permitir atualizações automáticas no

gráfico, incluindo no <head> do arquivo HTML a seguinte linha:  <meta http-equiv="refresh"

content="30; url=http://localhost/<nome do arquivo>.html">,  onde o 30 representa o tempo em

segundos. Isso possibilita um monitoramento em tempo real.

Por  fim,  o monitoramento  proposto,  neste  trabalho,  pode ser  realizado a  distância

utilizando a Internet, basta para isso a configuração de um roteador que permita o acesso de

usuário externos, ao arquivo HTML que mostre o gráfico.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste trabalho foi apresentar a construção de um ambiente térmico didático

e o monitoramento de temperatura utilizando a biblioteca Dygraphs, entre outras ferramentas

open sources, fáceis de configurar, de rápida aplicabilidade e disponíveis na Internet.

Um  sistema  térmico  didático  de  baixo  custo  foi  construído  e  um  computador

preparado com as ferramentas  open sources para a realização dos ensaios experimentais. O

sistema térmico é constituído de uma caixa plástica, suporte E27 com lâmpada, um sensor

LM35, um relé de estado sólido e uma placa Arduino. O computador preparado com servidor

web Apache, linguagem Python e a biblioteca Dygraphs realizou as leituras de temperatura do

sistema térmico e desenhou um gráfico na tela no navegador de Internet.

Dois ensaios experimentais foram realizados e os gráficos desenhados com sucesso.

No primeiro, somente a temperatura ao longo do tempo foi apresentada, já no segundo as

leituras  de  temperatura  e  umidade  foram exibidos.  Com base  nesses  gráficos  é  possível

concluir que o monitoramento gráfico utilizando a biblioteca  Dygraphs foi um sucesso. A

principal  contribuição  deste  trabalho  é  propor  uma  forma  alternativa  para  produção  de

gráficos, com ferramentas open sources.
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ANÁLISE DAS DOENÇAS DOS TRABALHADORES SALINEIROS 

ATRAVÉS DA COMPARAÇÃO ENTRE AS DOENÇAS CITADAS NO 

LIVRO “AS DOENÇAS DOS TRABALHADORES” (RAMAZZINI – 1700) E 

AS DOENÇAS CITADAS EM ARTIGOS CIENTÍFICOS ATUAIS 

 

RESUMO 
 

O presente trabalho tem como objetivo avaliar as doenças dos trabalhadores salineiros, fazendo 

um comparativo entre as doenças analisadas pelo autor Bernardo Ramazzini em seu livro As 

Doenças dos trabalhadores e as doenças atualmente apresentadas pelos salineiros. Para coleta 

de dados foi utilizado um roteiro investigativo, em que se fazia uma relação da ocupação 

Atividades Salineiras descrita por Ramazzini, como também através da análise dos artigos 

científicos encontrados, sendo extraído quais doenças acometiam os trabalhadores descrito por 

Ramazzini, e nos dias atuais como estes trabalhadores se encontram. Utilizou-se como 

metodologia a pesquisa bibliográfica de trabalhos acadêmicos relacionados ao tema doenças 

dos salineiros, selecionando quatro artigos e uma monografia, extraindo deles informações que 

possibilitasse o comparativo desejado. Como resultado, chegamos à conclusão que as doenças 

observadas por Ramazzini em sua obra continuam se desenvolvendo nos últimos anos. No 

entanto com a introdução das máquinas industriais, novos riscos foram incorporados ao serviço 

sendo eles: ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos ergonômicos. Com isso 

concluímos que apesar de todo aparato tecnológico introduzido no processo de colheita do sal, 

o sistema de segurança ainda é muito falho tendo em vista que as doenças adquiridas 

permanecem as mesmas, mesmo passando-se tantos anos. Observamos também que é preciso 

o desenvolvimento de políticas de segurança nessas áreas para que os trabalhadores fiquem 

cientes dos riscos que correm diariamente, e exijam de seus empregadores melhores condições 

de trabalho. 
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PALAVRAS-CHAVE: Doenças. Salineiros. Trabalho. Industrialização. Segurança. 

 
ABSTRACT 

 

The present study aims to evaluate the diseases of saline workers, making a comparison 

between the diseases analyzed by the author Bernardo Ramazzini in his book The Diseases of 

workers and the diseases currently presented by salineers. For the data collection, an 

investigative script was used, in which a relation of the occupation Saline Activities described 

by Ramazzini was made, as well as through the analysis of the scientific articles found, being 

extracted what diseases affected the workers described by Ramazzini, and in the present day as 

these workers meet. The methodology used was the bibliographical research of academic papers 

related to saline diseases, selecting four articles and a monograph, extracting from them 

information that would enable the desired comparison. As a result, we come to the conclusion 

that the illnesses observed by Ramazzini in his work continue developing in the last years. 

However, with the introduction of industrial machines, new risks were incorporated into the 

service: noise, electrical risks, thermal risks and the rich ergonomics. With this we conclude 

that despite all technological apparatus introduced in the salt harvesting process, the safety 

system is still very flawed since the acquired diseases remain the same even after many years. 

We also note the need to develop safety policies in these areas so that workers are aware of the 

risks they face daily and demand better working conditions from their employers. 

 
 

KEYWORDS: Diseases. Salineiros. Job. Industrialization. Safety. 

 

 

 
1 INTRODUÇÃO 

Filgueira (2017) afirma que segundo relatório do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), divulgado no final de 2015, o Brasil é o 3º país do mundo com mais 

registros de mortes por acidentes de trabalho. Gerando assim um número absoluto de 

aproximadamente 3 mil óbitos oficialmente registrados pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). Os Acidentes de Trabalhos não letais que conseguem ser contabilizados pelo 

INSS no mercado de trabalho brasileiro têm ultrapassado a marca de 700 mil, por ano, desde 
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2008, com isso, precisa-se realizar uma reflexão e ação mais efetiva para fortalecer uma cultura 

de prevenção de acidentes e promoção a saúde do trabalhador. 

Sendo assim, pode-se perceber através dos dados da Pesquisa Nacional de Saúde, o 

número de acidente de trabalho, em 2013, foi mais do que o dobro, em termos absolutos, do 

que a quantidade registrada pelo INSS em qualquer ano da década de 1970, quando o Brasil era 

considerado campeão mundial de acidentes. 

Logo, quando é analisado as características dos agravos que ocorrem no Brasil, os 

indicadores mais gerais anteriormente apresentados não surpreendem. Condições 

acidentogênicas acentuadas estão alastradas pelo mercado de trabalho, sem discriminar, em 

geral, setores ou portes de empresas, sejam mais ou menos diferentes ou poderosos. Mas, 

quando se avança nas pesquisas e estudos se percebe que esta temática é abordada por diversos 

autores, com isso, o adoecimento do trabalhador não é algo novo, mas antigo e repetitivo em 

várias literaturas destacando riscos arcaicos, a novos fatores de morbidade, ou à combinação de 

antigos e novos fatores de adoecimento, reconhecidos pela literatura técnica e sistematicamente 

de fácil identificação e prevenção (FILGUEIRA, 2017). 

Com isso, este estudo tem por objetivo pesquisar na literatura científica estudos que 

fazem relação com o adoecimento do trabalhador salineiro relatado na obra de Bernardino 

Ramazzini, “As doenças dos Trabalhadores” e a produção científica atual. 

A obra de Bernardino Ramazzini (1633-1714), intitulada De Morbis Artificum Diatriba, 

traduzida por Dr. Raimundo Estrêla sob o título “As Doenças dos Trabalhadores”, traz uma 

investigação das facetas da vida e obra deste Mestre da Medicina do Trabalho. Entre as muitas 

e interessantes contribuições, pode-se destacar a preocupação e o compromisso com uma classe 

de pessoas habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, podendo-se dizer mais 

específico a Medicina do Trabalho. Podendo-se destacar também sua contribuição através da 

sistematização e classificação das doenças segundo a natureza e o grau de nexo com o trabalho 

(MENDES, 2016). 

O interesse para a realização desta investigação surgiu a partir da curiosidade do grupo 

como também através do conhecimento da obra de Bernardino Ramazzini apresentado em sala 
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de aula, com isso, despertou o interesse em pesquisar quais as doenças do trabalhador salineiro 

são relatadas na obra, e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. 

A importância deste estudo se destaca também por afirmar a necessidade de combater a 

subnotificação, que dificulta a análise, a avaliação, o planejamento e a adoção de políticas 

públicas eficazes. Com isso, é possível identificar o destaque da ocupação de salineira e como 

o adoecimento ocorre e outras informações, sendo necessário para a atuação e assim reduzir 

esse problema de saúde pública. 

Dentre as etapas da colheita e industrialização do sal, o beneficiamento é a etapa da 

produção que apresenta a maior diversidade de riscos devido à complexidade desse segmento 

industrial, que envolve diversos fatores, tais como: ritmo excessivo de trabalho, materiais, 

máquinas e equipamentos, além do fato de concentrar o maior número de trabalhadores do 

ramo salineiro. (NOGUEIRA, 2013) 

A NR-4 trata dos SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ENGENHARIA DE 

SEGURANÇA E EM MEDICINA DO TRABALHO e devido à complexidade dessa etapa da 

produção, atribui a esta, um grau de risco número 4. Este alto grau de risco atribui a atividade 

salineira uma maior responsabilidade no que diz respeito à segurança, saúde e integridade física 

do colaborador. 

Nos locais de trabalho existem inúmeras situações de risco passíveis de provocar 

acidentes de trabalho, como por exemplo nos dias atuais algumas empresas ainda executam 

atividades com colabores em situação irregular (sem EPI). Com isso é preciso implantar uma 

fiscalização mais rigorosa e com um pouco mais de cuidado, para que eventuais como esse que 

colocam em risco totalmente o trabalhador venham a ser exterminado. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
2.1 SAÚDE E SEGURANÇA NO BRASIL 

 

No Brasil, há diversos diplomas jurídicos com determinações a serem seguidas pelos 

empregadores para evitar acidentes e doenças ocupacionais. Essas regras constam, em especial, 

nas Normas Regulamentadoras (NR) de Saúde e Segurança do Trabalho. Em que pesem seus 

limites, as NR são instrumentos muito importantes na busca pela preservação da integridade 
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física de quem trabalha. Se essas regras fossem comumente seguidas pelas empresas, 

certamente teríamos um quadro bem menos severo de adoecimento laboral no país. 

Com esses avanços na proteção aos trabalhadores pelo mundo, no Brasil, em 1978, o 

governo aprovou a portaria 3.214/78, para consolidar as leis trabalhistas relativas à medicina e 

segurança do trabalho, tendo como base a Consolidação das Leis Trabalhistas – CLT, que por 

meio da lei n° 6.514/77, passou a tratar da saúde e da medicina do trabalho. Com isso, foram 

aprovadas 28 Normas Regulamentadoras (NRs), que, posteriormente, foram adotadas mais oito, 

totalizando 36 NRs. 

Em 2013, do total das mortes no trabalho registradas pelo INSS, 80% foram decorrentes 

de: a) impactos de objeto; b) quedas; c) exposição a energia elétrica; d) aprisionamentos 

(MTPS, 2015). Abarcando diferentes setores, há itens de normas específicos para evitar a 

ocorrência desses infortúnios, como nas NR 10 (instalações elétricas), NR 12 (máquinas e 

equipamentos), NR 18 (construção civil), NR 31 (trabalho rural) e NR 35 (trabalho em altura). 

2.2 A DOENÇA DOS TRABALHADORES, BERNARDINO RAMAZZINI 
 

Desde o século XVII começou a se falar das doenças ocupacionais, Bernardino 

Ramazzini, um médico italiano, descreveu vários riscos relacionados à saúde dos trabalhadores 

em 52 ocupações, sendo assim considerado o pai da saúde ocupacional. Mais tarde, no século 

XVIII, com a Revolução Industrial, onde vários trabalhadores foram acometidos por doenças, 

causando várias mortes, com isso o governo britânico pressionou os donos das fábricas a manter 

médicos nas instalações fabris, assim, surge o primeiro serviço de saúde ocupacional no mundo 

(RAMAZZINI, 2016). 

Entre as muitas e interessantes contribuições, tenta-se identificar algumas selecionadas 

para este breve introito à sua obra, a propósito dos 300 anos da publicação do De Morbis 

Artificum Diatriba. Em primeiro lugar, a preocupação e o compromisso com uma classe de 

pessoas habitualmente esquecida e menosprezada pela Medicina, seguido por sua visão sobre a 

determinação social da doença. Logo após pode-se destacar a contribuição metodológica de 

Ramazzini, para o exercício correto da Medicina, quando voltada às questões de saúde e 

trabalho. Dito em outras palavras, como deve ser a abordagem dos problemas. Ramazzini 

praticou e ensinou os passos corretos. Uma quarta área em que Ramazzini deixou sua indelével 
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contribuição foi a da sistematização e classificação das doenças segundo a natureza e o grau de 

nexo com o trabalho (MENDES, 2016). 

Nogueira (2016) afirma que a obra de Ramazzini, pela primeira vez na história da 

humanidade e da arte médica, é enfatizado que o trabalho pode produzir doença, e que todos os 

médicos devem sempre procurar saber qual a profissão de cada um dos seus pacientes para 

verificar se não será esta que está condicionando o quadro mórbido. 

 
3 METODOLOGIA 

 
Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que segundo Gerhardt e Silveira 

(2009) é feita a partir do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por 

meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos científicos, páginas de web sites. 

A pesquisa utilizou a obra de Bernardino Ramazzini, pai da medicina do trabalho, 

intitulada “A doença dos Trabalhadores”, escrita em 1700 e artigos pesquisados no site de busca 

científica “Google Acadêmico”, com a intenção de fazer uma relação entre o adoecimento 

citado na obra de Ramazzini e como esta ocupação se encontra nos dias atuais. A pesquisa 

realizou-se entre os dias 16 de março de 2019 à 10 de abril de 2019. 

Para coleta de dados foi utilizado um roteiro investigativo, em que se fazia uma relação 

da ocupação Atividades Salineiras descrita por Ramazzini, como também através da análise dos 

artigos científicos encontrados, sendo extraído quais doenças acometiam os trabalhadores 

descrito por Ramazzini, e nos dias atuais como estes trabalhadores se encontram. 

Os dados foram analisados de forma descritiva, que segundo Reis e Reis (2002), 

aborda que a análise descritiva é a fase inicial deste processo de estudo dos dados coletados. 

Utiliza-se métodos de Estatística Descritiva para organizar, resumir e descrever os aspectos 

importantes de um conjunto de características observadas ou comparar tais características entre 

dois ou mais conjuntos. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal, cloreto de sódio, do país e detentor 

de 97% de todo o sal produzido. Juntamente com essa elevada produção vem os riscos atrelados 

a atividade salineira, que envolve uma série de movimentos e fatores de riscos que discutiremos 

a seguir. 

A princípio a produção de sal marinho se dava de maneira artesanal, este modelo vem 

sendo substituído pelas máquinas e equipamentos manipulados pelo homem. Apesar da 

evolução da forma de produção, as doenças ocupacionais desenvolvidas pelos salineiros ainda 

são basicamente as mesmas. 

Realizamos uma pesquisa bibliográfica acerca das doenças ocupacionais dos salineiros, 

tomando como base quatro artigos e uma monografia relacionados ao tema, e comparamos com 

as doenças apresentadas por Ramazzini em seu livro doenças dos trabalhadores. 

Ramazinni cita em seu livro algumas características de doenças ocupacionais adquiridas 

pelos salineiros: 

“Quase todos os operários são caquéticos, hidrópicos e padecem de pútridas chagas nas pernas. 

Comem e bebem em demasia, sem nunca se saciarem; por isso eles morrem repentinamente.” 

Um dos artigos utilizados nesta pesquisa foi ‘Um estudo de uma comunidade de 

trabalhadores em salinas: o impacto ambiental e uma proposta em educação ambiental’; 

publicado na revista Anap que teve como objetivo construir o resgate histórico de uma 

comunidade remanescente de salineiros, no Município de Araruama, RJ. Bem como estudar os 

aspectos socioambientais originados pelos impactos ambientais da indústria salineira nessa 

região. (FERREIRA; MIRANDA; GOMES, 2015, p.65) 

Na pesquisa feita pelos autores, foram apontados como problemas de saúde ocupacional 

mais comuns as patologias dermatológicas e lesões por esforço repetitivo. A Organização 

Internacional do Trabalho cita a catarata como uma das principais doenças adquiridas pelos 

colaboradores de salinas, porém não foram citados pelos sujeitos da pesquisa as doenças 

oftalmológicas como oriundas do trabalho nas salinas. Cabe ressaltar que a pesquisa foi 
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realizada com cinco famílias da comunidade remanescente de salineiros, no distrito de Praia 

Seca, e dentre as cinco famílias foi constatado que 4 patriarcas desenvolveram a doença. 

Os pesquisadores ainda afirmam que: 
 

A população também está exposta a vários tipos de doenças causadas pelo excesso de 

poeira e de luminosidade das pirâmides de sal, tais como doenças respiratórias, o que 

não foi apontado pelos entrevistados, mas que foi identificado de forma comum na 

população de faixa etária até 5 anos de idade. Das cinco famílias entrevistadas, três 

relataram ‘problemas’ de saúde dos filhos, indicando como principal doença a alergia 

respiratória. (FERREIRA; MIRANDA; GOMES, 2015, p.74-75). 

Outro artigo utilizado na pesquisa foi publicado na revista foco no ano de 2016, que traz 

como objetivo a avaliação da qualidade de vida em uma salina no município de Baixa do Meio 

– RN. Diferentemente das doenças ocupacionais citadas por Ramazinni, este avalia o trabalho 

nas salinas sobre os aspectos físico/saúde, psicológico, pessoal e profissional. 

A avaliação foi feita por meio de diagnósticos que identificaram quais fatores 

influenciaram direta ou indiretamente no desempenho dos salineiros para que a organização 

pudesse atingir seus objetivos. 

De uma forma geral, o resultado, em termos quantitativos foram: a maior média foi a do 

fator pessoal com 3,25. A menor foi do fator físico com 2,56. E a média geral apontada foi de 

2,86; encontra-se na escala utilizada entre baixa e média. Conforme apresentado no quadro 6. 

(SILVA e SANTOS, 2016, p. 17) 

Quadro I – Resultado da Qualidade de vida no trabalho 
 

 

Significa que os funcionários consideram que alguns pontos não estão recebendo a 

devida atenção por parte da organização e que algumas ações poderiam ser tomadas, 

principalmente nos aspectos físico/saúde e profissional, para que a qualidade de vida no 

trabalho dos mesmos possa ser considerada satisfatória. (SILVA e SANTOS, 2016, p. 19) 
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Uma outra perspectiva acerca das doenças dos salineiros, é a avaliação dos riscos 

inerentes a cada etapa do processo produtivo. Na pesquisa feita por Nogueira et al (2013), 

realizou-se um levantamento exploratório qualitativo que possibilitou descrever e analisar os 

riscos físicos a que estão submetidos os trabalhadores desse segmento industrial. Os dados 

foram coletados e analisados utilizando-se como técnicas de trabalho em campo e de 

interpretação das informações coletadas, respectivamente, a observação e a análise preliminar 

de riscos. 

A partir dos resultados obtidos, identificou-se que os riscos físicos relacionados ao 

trabalho salineiro foram os seguintes: ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos 

ergonômicos. 

Na 62ª Reunião Anual da SBPC foi publicado o trabalho cientifico com título 

IMPLICAÇÕES SOCIOESPACIAIS DA INDÚSTRIA SALINEIRA NO MUNICÍPIO DE 

MACAU/RN, realizado através de uma pesquisa na empresa Salinas do Nordeste (SALINOR) 

no município de Macau/RN. Nesta situação, a população também está exposta a vários tipos de 

doenças causadas pelo excesso de poeira e de luminosidade das pirâmides de sal, tais como: 

doenças respiratórias, problemas oftalmológicos e patologias dermatológicas. Com isso 

reafirmamos que as doenças citadas por Ramazinni em seu livro, continuam se repetindo nos 

últimos anos. 

De acordo com Milena Lopes (1998, p. 24): 
 

Como se vê, nas salinas modernas as máquinas estão presentes, substituindo a força 

humana pela elétrica. Ainda assim, apesar de poucas, havia trabalhadores que 

demonstram em seus relatos que a exploração e o árduo trabalho continuou. O 

trabalhador relata que fica de um lado para o outro o dia todo, demostrando a não 

variação na ordem das operações de produção. Vigia a máquina e é vigiado pelo chefe 

da produção e pelos doutores, não tem tempo nem para um café. À noite identificam 

os doutores pelo barulho do jipe e os chefes da produção pela lanterna. A vigilância é 

intensa. Sofrem com o barulho das máquinas, sentem dor de cabeça, mal estar e se 

não se está acostumado o sofrimento é maior. Com as máquinas estão sujeitos a 

choques e vários outros tipos de acidentes que os deixam doentes. 

Foi observada uma certa escassez em trabalhos acadêmicos relacionados a esta 

temática, nos anos de 2015 à 2019 por isso utilizamos alguns artigos de anos anteriores. A partir 

da análise dos 5 artigos/monografias pesquisadas, foi possível identificar que as doenças 

relatadas por Ramazzini em seu livro, se equivalem as doenças discutidas nos últimos anos de 

acordo com os trabalhos acadêmicos avaliados. Ou seja, apesar da evolução da produção de sal, 
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as doenças adquiridas pelos trabalhadores ainda são bastante parecidas, tendo em vista que o 

principal ocasionador das doenças é o próprio sal e este continua em contato com o trabalhador, 

apesar de todo maquinário investido. Contudo, alguns novos riscos foram trazidos pelas 

máquinas industriais, sendo eles: ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos 

ergonômicos. 

Com isso concluímos que apesar de todo aparato tecnológico introduzido no processo 

de colheita do sal, o sistema de segurança ainda é muito falho tendo em vista que as doenças 

adquiridas permanecem as mesmas, mesmo passando-se tantos anos. Observamos também que 

é preciso o desenvolvimento de políticas de segurança nessas áreas para que os trabalhadores 

fiquem cientes dos riscos que correm diariamente, e exijam de seus empregadores melhores 

condições de trabalho. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A partir da pesquisa bibliográfica realizada, bem como estudo das doenças dos salineiros 

apresentadas no livro de Ramazzini, foi possível observar que a área atualmente é muito pouco 

estudada tornando difícil a comparação entre as doenças anteriormente analisadas e as atuais. 

Contudo, adaptando a pesquisa para os anos dos artigos e monografias encontradas, foi possível 

constatar que as doenças dos trabalhadores salineiros permanecem basicamente as mesmas, 

sendo elas: patologias dermatológicas, lesões por esforço repetitivo e doenças oftalmológicas. 

A partir da intervenção das máquinas na produção surgiram novos riscos como por exemplo: 

ruídos, riscos elétricos, riscos térmicos e os ricos ergonômicos. Para solucionar esse problema 

os empregadores devem investir com mais rigor nas políticas de segurança e saúde dos seus 

empregados, dando instruções e alertando sobre os possíveis riscos que estão correndo em 

determinadas atividades. 

 
REFERÊNCIAS 

 
FILGUEIRAS, V. A. Saúde e segurança do trabalho no Brasil. Brasília: Gráfica 

Movimento, 2017. 

2441 



 

 

 

 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

FILGUEIRAS, V. A.; CARVALHO, S. A. A ocultação do adoecimento laboral no 

Brasil. In: FILGUEIRAS, V. A. Saúde e segurança do trabalho no Brasil. Brasília: Gráfica 

Movimento, 2017, p. 79-119. 

 
FILGUEIRAS, Vitor. Hegemonia, acidentes de trabalho e serviços especializados das 

empresas: a culpabilização estratégica e as possíveis formas de resistência. Salvador, 2011. 

Disponível em: https://73 

indicadoresdeemprego.files.wordpress.com/2013/12/hegemonia-eacidentes-de-trabalho.pdf. 

 
 

GERHARDT, E.; SILVEIRA, D. T. Métodos de pesquisa. Universidade Aberta do Brasil – 

UAB/UFRGS. Porto Alegre: Editora da UFRGS, 2009. 

 
RAMAZZINI, B. As doenças dos trabalhadores. Tradução de Raimundo Estrêla. 4. ed. São 

Paulo: Fundacentro, 2016. 

 
MTPS, 2015. Estratégia Nacional para Redução dos Acidentes do 

Trabalho 2015- 2016. 

 
MENDES, R. A atualidade de Ramazzini, 300 anos depois. In: RAMAZZINI, B. As doenças 

dos trabalhadores. Tradução de Raimundo Estrêla. 4. ed. São Paulo: Fundacentro, 2016, p. 

289-297. 

 
NOGUEIRA, D. P. Bernardino Ramazzini. In: RAMAZZINI, B. As doenças dos 

trabalhadores. Tradução de Raimundo Estrêla. 4. ed. São Paulo: Fundacentro, 2016, 299-310. 

 
REIS, E.A., REIS I.A. Análise Descritiva de Dados. Relatório Técnico do 

Departamento de Estatística da UFMG, 2002. 

 
GOMES, H. P.; MIRANDA, A. C. de; e FERREIRA, S. F. M. de. Um estudo de uma 

comunidade de trabalhadores em salinas: o impacto ambiental e uma proposta em educação 

ambiental. Revista Científica ANAP Brasil, São Paulo, v.8, n.10, p.65-81, 2015. 

2442 



 

 

 

 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

SILVA, S. A. da; SANTOS, R. M. G. dos. Qualidade de vida no trabalho: um estudo de caso 

em uma empresa do ramo salineiro de Baixa do Meio – RN. Revista FOCO, Espirito Santo, 

v.9, n.1, p.8-22, jan./jul., 2016. 

 
NOGUEIRA, I. R. A. et al. Beneficiamento do sal: uma visão dos riscos ambientais. Holos, 

Natal, v. 3, p. 148-160, jun. 2013. 

 
LOPES, Milena Salviano. As condições do operariado do sal nas principais salinas do rio 

grande do norte (1960-1970). 1998 35 f. Monografia (Graduação em História), UFRN, 

Natal/RN, 1998. 

 
ARAÚJO, Lorena de Matos. et al. Implicações socioespaciais da indústria salineira no 

município de Macau/RN. 62ª Reunião anual da SBPC. Natal/RN. UFRN, 2010. 

 

FERREIRA; MIRANDA; GOMES. Um estudo de uma comunidade de 

trabalhadores em salinas: o impacto ambiental e uma proposta em educação 

ambiental. ANAP Brasil, São Paulo, v. 8, n. 10, p. 65-81, 2015. Disponível em: 

https://www.amigosdanatureza.org.br/publicacoes/index.php/anap_brasil/article/view/

1122/1145 

 

2443 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

ANÁLISE DE CORROSÃO EM LÂMINAS DE COBRE EM DIESEL E 

BIODIESEL PRODUZIDO A PARTIR DE ÓLEO DE Glycine max 

Danielle Domingos da Silva1; Leonardo Chagas da Silva1; Marcelo de Souza Marques1  

e Michelle Sinara Gregório Dantas1  

1IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Mediante a chamada global que vivemos nos dias de hoje, é fundamental a busca por fontes 

alternativas à energia do petróleo. O biodiesel, por exemplo, cujo é tema central desse 

trabalho, é uma proposta que vem sendo estudada e que pode ser uma alternativa para o uso 

do diesel convencional no futuro. O presente trabalho visa avaliar a corrosão em lâmina de 

cobre das amostras de biodiesel de soja, Glycine max, por intermédio, das cores que podem 

surgir devido uma possível reação que pode haver entre os elementos cobre, oxigênio e 

enxofre com metal. Constatou-se que, se comparado com a lâmina de cobre após submersa 

em diesel, as amostras contendo diferentes percentuais reagiram com o cobre, marcando a 

lâmina com cores entre lilás, laranja e marrom além de haver perda do metal devido a reação. 

Estão sendo realizados novos testes para poder aproximar os resultados do biodiesel 

produzido com o diesel comercial.  

PALAVRAS-CHAVE: Biodiesel. Corrosão. Soja.  

 

ABSTRACT 

The search for alternative sources of petroleum energy is fundamental to the global call we 

are living today. Biodiesel, for example, which is the central theme of this work, is a proposal 

that has been studied and which may be an alternative for the use of conventional diesel in the 

future. The present work aims to evaluate the copper foil corrosion of the soybean biodiesel 

samples, Glycine max in principle, of the colors that can arise due to a possible reaction that 

may exist between the elements copper, oxygen and sulfur with metal. It was found that, 

when compared to the copper foil after submerged in diesel, samples containing different 

percentages reacted with copper, marking the blade with colors between lilac, orange and 

brown, in addition to loss of metal due to reaction. Further tests are being carried out in order 

to bring the results of the biodiesel produced with the commercial diesel. 

KEYWORDS: Biodiesel. Corrosion. Soy. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em meio à crise energética, que tem persistido ao longo dos últimos anos, devido à 

baixa na produção de petróleo, a busca por fontes alternativas de combustível tem crescido 

cada vez mais, havendo destaque mundialmente para os biocombustíveis, de origem animal e 

vegetal. O Brasil, por sua vez, ocupa a segunda posição internacional na produção de Glycine 

max, a soja, conforme atualização de dados da safra, 2017/2018, da Embrapa.  

O processo de síntese do biodiesel é basicamente uma reação de transesterificação 

entre triglicerídeos do óleo pré-tratado e etanol, na presença de um catalisador (GARCIA, 

2013). Essa reação é amplamente utilizada dentre os processos de refino de petróleo, por 

possuir baixa complexidade na reação e ainda o produto final apresentar características muito 

semelhantes ao diesel.  

O presente trabalho tem o intuito de analisar os resultados obtidos, por intermédio do 

ensaio de corrosão, em lâminas de cobre nas amostras de diesel e biodiesel (10%, 20% e 30%) 

de óleo de soja produzido, contendo antioxidantes do tipo Ionol comercial e do tipo 

experimental Cardanol hidrogenado (derivado do LCC – Líquido da Castanha de Caju), 

através do diagrama de Pourbaix, tratando do sistema Cu-O-S (Cobre-Oxigênio-Enxofre). 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

Tendo vista as dificuldades de se utilizar o óleo vegetal diretamente no motor, devido 

sua alta viscosidade e também a sua baixa volatilidade, o biodiesel atua como uma fonte 

alternativa ao diesel fóssil. O biodiesel é constituído por alquil ésteres de ácidos graxos de 

cadeia longa derivados de óleos vegetais ou de gorduras animais (GARCIA, 2013). Segundo a 

Agência Nacional do Petróleo (ANP), mais de 70% do biodiesel produzido no Brasil é a partir 

do óleo de soja. 

O processo de produção do biodiesel se dá através de reação de transesterificação, 

onde os triglicerídeos existentes no óleo transformam-se em moléculas menores de ésteres e 

ácidos graxos (FERRARI, 2005). 
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A ABNT 14359 institui o método para determinação da corrosividade sob o cobre 

submerso em gasolina de aviação, combustível para turbina de avião, gasolina automotiva, 

gasolina natural, querosene, óleo diesel, óleo combustível destilado, óleos lubrificantes, 

solventes de limpeza (Stoddard) e outros hidrocarbonetos cuja pressão de vapor seja menor 

que 124 kPa a 37,8°C. 

3 METODOLOGIA 

A obtenção das amostras avaliadas seguiu-se utilizando óleo residual, álcool etílico 

(CH3CH2OH) 95%, Hidróxido de sódio (NaOH), glicerina e solução saturada de cloreto de 

sódio (NaCl). As amostras foram obtidas no Laboratório de Petróleo e Gás (LaPEG) no 

Instituto Federal do Rio Grande do Norte Campus Natal Central, assim como as 

caracterizações das amostras. Para cada amostra estudada (B10, B20 e B30) foi obtido 1L. O 

processo de produção ocorreu em 10 dias. 

A determinação da corrosividade das amostras de diesel e biodiesel (10%, 20% e 30%) 

se deu por intermédio do método da lâmina de cobre (Cu) em concordância com os padrões 

estabelecidos pela ABNT 14359. Dessa maneira, a lâmina de cobre polida é imersa em um 

volume de amostra especificado e aquecida sob condições de temperatura e tempo 

característicos da classe do produto que está sendo analisado. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

O intuito, inicialmente, do presente trabalho, foi à observação da variação de cores e 

diferentes produtos que podem ser originados sob condições diferentes de sulfetização e pH, 

conforme mostra o Diagrama de Pourbaix, na Figura 1. 
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Figura 1 – Diagrama de Pourbaix do sistema Cu-O-S. (Fonte: MA et al., 2014) 

Foi possível observar que, com exceção da lâmina de cobre que foi mergulhada em 

diesel, as colorações predominantes nas lâminas (Figura 2) que foram mergulhadas no 

biodiesel produzido, em diferentes porcentagens, foram: marrom, laranja e lilás.  

 

Figura 2 – Lâminas de cobre após ensaio de corrosão com cada amostra estudada. 

Assim, a coloração lilás está relacionada ao Cu2+ (aq). Por sua vez, a tonalidade 

marrom, associa-se ao Cu4SO4(OH)6(s) e o tom laranja está relacionado ao Cu(s). Dessa 

maneira, sabe-se que essas colorações são decorrentes da reação química dos elementos, tanto 

do diesel como o biodiesel, com o metal. Os elementos que reagem são o oxigênio, enxofre e 

o cobre.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A viabilidade técnica de um combustível para motores diesel dependem de fatores 

como combustibilidade, impactos ambientais das emissões, compatibilidade ao uso e 

compatibilidade ao manuseio. Notou-se que por meio do ensaio de corrosividade, pelo 

método da lâmina cobre, as amostras de biodiesel estudadas apresentaram uma taxa de 

corrosão mais significativa se comparada com a amostra de diesel convencional. 

O presente trabalho teve como finalidade avaliar o nível de corrosão do biodiesel de 

soja. Contudo, estão sendo realizadas novas análises dessa propriedade no mesmo óleo 

produzido e novas amostras para serem comparadas com ao diesel convencional com o 

objetivo de aproximar os níveis de corrosão.  
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Determinação do Rendimento na Extração do Óleo da Semente de Mamão 

Utilizando Solventes Orgânicos 

Diraldo Bezerra Filho1; Saulo Henrique Gomes de Azevedo1 

1IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Química 

RESUMO 

O mamão é um fruto originário de países que possuem clima tropical, uma das principais 

características do Brasil. Tal clima possibilita que o país seja um dos maiores produtores e 

exportadores de um dos frutos mais utilizados em dietas na atualidade. Suas sementes são ricas 

em ácidos graxos, o que as caracterizam como uma oleaginosa. Entretanto, elas ainda não são 

utilizadas em larga escala na produção de biodiesel a partir da extração do seu óleo. Nesse 

estudo, objetivou-se determinar a umidade das sementes de mamão e qual solvente apresentaria 

maior rendimento na extração do óleo dessa matéria prima ao utilizar a aparelhagem de Soxhlet. 

A umidade obtida foi de 48,63%, resultado advindo da característica da matéria prima de reter 

uma quantidade considerável de água. Os solventes utilizados na extração foram o hexano e a 

propanona (acetona). O primeiro apresentou um rendimento de 16,13%, enquanto a acetona 

25,63%.  

PALAVRAS-CHAVE: Óleo; Extração; Semente de mamão.  

 

ABSTRACT 

Papaya is a fruit originating in countries that have a tropical climate, one of the main 

characteristics of Brazil. This climate allows the country to be one of the largest producers and 

exporters of one of the fruits most used in diets today. Their seeds are rich in fatty acids, which 

characterize them as an oleaginous. However, they are still not used on a large scale in biodiesel 

production from the extraction of their oil. In this study, the objective was to determine the 
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moisture of the papaya seeds and which solvent would present a higher yield in the extraction 

of the oil of this raw material when using the Soxhlet apparatus. The moisture obtained was 

48.63%, resulting from the characteristic of the raw material to retain a considerable amount of 

water. The solvents used in the extraction were hexane and propanone (acetone). The former 

presented a yield of 16.13%, while acetone 25.63%. 

KEYWORDS: Oil; Extraction; Papaya seed. 

 

1 INTRODUÇÃO  

O aquecimento global, poluição ambiental e preocupações com a sustentabilidade do 

planeta Terra fazem com que novos estudos sejam desenvolvidos, visando cada vez mais 

diminuir os problemas ambientais que já enfrentamos e está previsto para enfrentarmos. 

(MELO, 2010) Nesse sentido, fontes oleaginosas estão sendo exploradas visando extrair seu 

óleo para a utilização na produção de biodiesel, biocombustível de suma importância no mundo 

globalizado.  

O mamão Carioca Papaya L. é um fruto rico em vitamina A, por esse motivo, 

frequentemente aparece nas dietas recomendadas por nutricionistas. O Brasil é um país de clima 

tropical, o que possibilita o cultivo do mamão em seu território. O seu consumo pode ser por 

meio do fruto fresco ou seus derivados, como o doce de mamão, subproduto pouco explorado 

no contexto brasileiro. (MELO, 2010) 

O uso do petróleo trouxe, além de avanços científicos e tecnológicos, problemas 

ambientais de alto nível para a nossa realidade. Esses problemas impulsionaram as pesquisas 

de caráter sustentável, visando descobrir novas fontes de energias renováveis. Assim, surgem 

como protagonistas os óleos vegetais e animais, como o óleo de soja e o sebo de carneiro, 

primordiais na produção de biodiesel, combustível capaz de substituir os derivados do petróleo. 

(VICHI e MANSOR, 2009) 

Dessa forma, o objetivo desse estudo é determinar a umidade das sementes e estabelecer 

qual solvente atua com melhor eficácia na extração do óleo da semente de mamão pelo aparelho 

de Soxhlet.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Os óleos e gorduras apresentam uma importância ímpar na história da humanidade, 

sendo seus principais componentes os ácidos graxos e derivados. Essas foram algumas das 

primeiras substâncias utilizadas pelo homem sem fim alimentício, seja de forma natural ou com 

modificações químicas. Nas civilizações egípcias, por exemplo, até o século XIX, essas 

substâncias foram utilizadas como combustíveis em sistemas de iluminação e lubrificantes nas 

engrenagens de “máquinas” desenvolvidas por esse povo. (RAMALHO e SUAREZ, 2013) 

Com o advento do petróleo, os óleos e gorduras foram sendo esquecidos pela 

humanidade. Entretanto, com a alta no preço do “ouro negro” e percepção dos efeitos 

ambientais que ele causa, a produção de substâncias de origem animal e vegetal intensificou-se 

novamente, fruto da consciência sustentável de pessoas para com o planeta Terra. (RAMALHO 

e SUAREZ, 2013) 

O mamão é um fruto muito importante na sociedade atual, pois além de ser rico em 

vitaminas, apresenta importância no setor comercial, gerando e mantendo vários empregos 

anualmente. Originário de clima tropical, as sementes de mamão são fortes oleaginosas, abrindo 

possibilidade para a produção de biodiesel que as utilize como matéria prima. (MELO, 2010) 

Na produção de biodiesel pela transesterificação tradicional, é importante conhecer as 

características dos óleos.  

 

3 METODOLOGIA  

Inicialmente, as sementes de mamão foram submetidas a lavagem e posteriormente 

foram armazenadas em recipientes de plástico lacrados após serem secas em estufa a 65 °C, 

durante 72 h, e trituradas em moinho de facas. Já moídas, elas foram novamente submetidas à 

estufa, durante 24 h, à temperatura de 50 °C. 

Em seguida, mediu-se a massa inicial da semente de mamão (mo), em triplicata, em 

béqueres previamente tarados. Eles foram submetidos à estufa durante 4 h, à temperatura de 
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105 °C. Logo após, mediu-se a massa final das amostras (mf) e calculou-se a umidade (U) de 

acordo com a equação 01:   

𝑈 =
𝑚0 − 𝑚𝑓

𝑚0
𝑥 100      (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 01) 

Posteriormente, mediu-se certa quantidade de semente de mamão em um cartucho feito 

com papel filtro de café (massa alimentada). Seguidamente, eles foram direcionados ao Soxhlet 

durante 8 h, na temperatura de 68 °C, onde o solvente era a propanona. Depois, colocou-se a 

mistura em um béquer, no qual a massa era conhecida. Esse foi direcionado à estufa durante 24 

h, à temperatura de 70 °C (massa de óleo extraída). O procedimento repetiu-se uma vez, tendo 

como solvente o hexano. O cálculo do rendimento (r) foi obtido de acordo com a equação 02:  

𝑟(%) =
(𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑒 ó𝑙𝑒𝑜 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎í𝑑𝑎 𝑥 100)

𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑎𝑙𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑑𝑎 
        (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 02) 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A semente de mamão obteve uma umidade média relativamente alta, alcançando o valor 

de 48,63%. Esse resultado é proveniente da característica da semente de mamão de reter água.  

Além disso, o rendimento da extração de óleo da semente de mamão, utilizando o 

hexano como solvente no aparelho de Soxhlet, foi de 16,13%. Entretanto, quando o solvente 

utilizado foi a propanona (acetona) esse valor subiu para 25,63%. A discrepância na diferença 

dos resultados é fruto da similaridade polar entre o óleo e os dois solventes utilizados. Apesar 

do hexano ser apolar, assim como o óleo, a diferença entre a polaridade dos dois é maior que a 

do óleo com a acetona, mesmo que ela seja polar. Com fins metodológicos, os dados 

apresentados anteriormente estão expressos na tabela 01:  
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Tabela 01: Rendimento de óleo por extração e umidade das sementes 

Propriedades Extração com Hexano Extração com Acetona Semente Eo 

Umidade (%) ----- ----- 48,63 

Rendimento (%) 16,13 25,63 ----- 

Fonte: Autor 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

De acordo com os resultados obtidos, nota-se que a semente de mamão possui uma 

característica de reter água, o que nos sugere o melhoramento da metodologia utilizada. Além 

disso, observou-se que a propanona se apresentou como um melhor solvente na extração de 

óleo vegetal, oriundo da semente de mamão, quando utiliza-se a aparelhagem de Soxhlet, 

visando a futura produção de biodiesel.  
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ELABORAÇÃO DE FILMES BIODEGRADÁVEIS À BASE DE AMIDO 

DE SEMENTES DE JACA (Artocarpus heterophyllus) 

Djeson Mateus Alves da Costa; Andreilza dos Santos 

IFRN – Campus Nova Cruz 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A obtenção de novos materiais poliméricos biodegradáveis, utilizando matérias-primas de 

fontes renováveis, é uma alternativa que, a longo prazo, poderá reduzir a dependência da atual 

produção de plástico a partir do petróleo. Neste intuito, este trabalho teve por objetivo extrair 

amido do caroço de jaca e produzir filmes biodegradáveis. Os filmes foram produzidos por 

casting utilizando uma solução filmogênica contendo 4% de amido, 30% de glicerina e 30% de 

ácido acético glacial, sendo os dois últimos calculados em relação a quantidade de amido. O 

amido extraído apresenta teores de umidade e cinzas iguais a 9,6297 ± 0,3192% e 0,7888 ± 

0,3042%, respectivamente. A transparência (48,812 ± 4,874%), a tensão de ruptura (3,8901 ± 

0,7085 MPa) e taxa de alongamento (0,63 ± 0,38 mm) dos biofilmes de amido das sementes de 

jaca foram inferiores às relatadas na literatura, utilizando amidos de outras fontes. 

PALAVRAS-CHAVE: Filme biodegradável. Amido, Jaca. Biopolímero. 

ABSTRACT 

Obtaining new biodegradable polymeric materials using raw materials from renewable sources 

is an alternative that in the long term could reduce dependence on current plastic oil production. 

To this end, this work aimed to extract starch from jackfruit stone and produce biodegradable 

films. The films were produced by casting using a filmogenic solution containing 4% starch, 

30% glycerin and 30% glacial acetic acid, the last two being calculated in relation to the amount 

of starch. The extracted starch present moisture and ash content of 9.6297 ± 0.3192% and 

0.7888 ± 0.3042%, respectively. The transparency (48,812 ± 4,874%), the breaking strength 

(3,8901 ± 0,7085 MPa) and the elongation rate (0,63 ± 0,38 mm) of the starch biofilms of 

jackfruit seeds were lower than those reported in the literature. using starches from other 

sources. 

KEYWORDS: Biodegradable film. Starch. Jackfruit. Biopolymer. 
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      1 INTRODUÇÃO 

Desde o final da segunda guerra mundial, a indústria de elaboração de materiais 

poliméricos cresceu vertiginosamente em todo o mundo, objetivando obter novos produtos que 

pudessem substituir alguns já tradicionalmente utilizados e que representassem menores custos 

de produção. Um destes novos produtos que invadiu todos os seguimentos de utilização na 

sociedade moderna foi o plástico, tradicionalmente elaborado com matéria-prima derivada do 

petróleo.  

Apesar de sua grande importância na atualidade, o plástico convencional representa um 

grande risco no que se refere a poluição ambiental, pois este ao ser descartado no meio ambiente 

leva muito tempo para se decompor, se acumulando nos diversos ecossistemas naturais, 

provocando mortalidade das espécies aí existentes. Diante essa situação, muitas pesquisas têm 

sido realizadas na busca de novos materiais poliméricos que possam substituir o plástico 

sintético derivado do petróleo, o qual possa ser biodegradável e que utilize matéria-prima de 

fonte renovável. Uma matéria-prima que vem sendo testada e atendendo satisfatoriamente essa 

função é o amido, que é biodegradável e oriundo de fontes renováveis. 

Neste contexto, este trabalho teve por objetivo extrair amido de sementes de jaca (caroço) 

e, com ele, produzir filmes biodegradáveis, plastificado com glicerol, analisando suas 

características físicas e químicas e verificando sua aplicabilidade na fabricação de utensílios. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A jaqueira é uma árvore de grande porte, que apresenta frutos grandes ou muitos grandes 

(4,5 a 27,3 kg), adaptada ao clima tropical úmido com melhor produtividade em regiões onde 

predominam temperaturas quentes durante todo o ano (MORTON, 1987). Seu fruto é rico em 

carboidrato, fibras, cálcio, fósforo, cálcio, potássio, magnésio e vitamina C (NEPA, 2006), 

sendo uma ótima fonte para extração de amido devido possuir mais de 10% de carboidratos 

(DIAS et al., 2003) e a farinha de suas sementes apresenta grande facilidade de formar géis e 
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espumas (SANTOS, 2009). As sementes frescas da jaca apresentam alto teor de amido e esse 

teor aumenta com o estado de maturação da fruta (RAHMAN et al., 1999). 

Devido as suas características: abundância, fácil biodegradabilidade, baixo custo e 

tendência à formação de géis, o amido vem sendo utilizado e produzindo resultados muitos 

positivos na produção de filmes biodegradáveis (BARRETO, 2014; COSTA et al., 2017; 

COSTA et al., 2018). 

A intensão de se tomar medidas sustentáveis, quanto a produção de plásticos no mundo, 

pode ser observada através do crescimento recente da produção de bioplásticos, que em 2011 

foi de aproximadamente 1,2 milhões de toneladas e, em 2016, o Mercado Europeu de 

Bioplástico estimou em torno de 6 milhões de toneladas. 

Os filmes biodegradáveis elaborados exclusivamente com amido apresentam algumas 

desvantagens, em relação aos convencionais, pois são quebradiços, possuem baixo coeficiente 

de elasticidade e baixa resistência mecânica. A inserção de aditivos como plastificantes 

(glicerina, sorbitol etc) pode melhorar sua elasticidade, polímeros naturais (xilana, quitosana, 

queratina etc) e fibras vegetais (bucha de côco, bagaço da cana-de-açúcar etc) melhoram sua 

resistência mecânica etc. (MOORE et al., 2006; MALI et al., 2010; COSTA et al., 2018). 

3 METODOLOGIA 

3.1 Coleta da matéria prima e extração do amido 

Foram adquiridas 4 jacas maduras no mercado público do município de Nova Cruz, 

durante o mês de maio de 2019, para extração do amido das sementes de jaca (caroço) e, com 

ele, produzir os filmes biodegradáveis. 

As sementes foram retiradas dos bagos da jaca e lavadas em água correntes, em seguida 

foram descascados manualmente e adicionados em solução diluída de metabissulfito de sódio 

a 1%, por 40 minutos. Na sequência, a solução com as sementes foi passada em liquidificador, 

por 3 minutos. A mistura triturada foi passada em peneira e deixada em repouso por 24 horas 

para precipitação do amido. A porção não precipitada naturalmente foi centrifugada a 3600 

rpm, por 5 minutos. O sólido precipitado nas duas operações anteriores foi colocado para secar 

em estufa com circulação de ar, a 45 °C, durante 24 horas. O material seco foi triturado em 
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moinho de faca e passado em peneiras de 250 μm e estocado em recipiente hermeticamente 

fechado. 

 

3.2 Elaboração dos biofilmes 

A obtenção dos filmes biodegradáveis se deu pelo método de casting, que consiste na 

desidratação de uma solução filmogênica aplicada sobre placas. As soluções filmogênicas 

foram preparadas a partir da adição de 20 g de amido, diluído em 470 g de água, com adição de 

5 g de ácido acético glacial e 5 g de glicerina. A mistura foi aquecida em Banho Maria até 95 

oC, permanecendo nesta temperatura até a formação de uma solução consistente e, logo após, 

colocados em panelas metálicas revestidas com teflon (30 mL). Em seguida, os recipientes 

foram colocados em estufa com circulação de ar, para secagem, a 45 oC, por 24 h. Após 

secagem, os filmes foram retirados dos recipientes e estocados para posterior caracterização. 

A caracterização dos biofilmes foi feita por meio da identificação das seguintes 

propriedades: espessura, gramatura, densidade, umidade, transparência, solubilidade, 

permeabilidade ao vapor de água, taxa de alongamento, tensão de ruptura e Módulo de Young. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Caracterização do amido 

O amido extraído das sementes de jaca apresentou teores de umidade e cinzas iguais a 

9,6297 ± 0,3192% e 0,7888 ± 0,3042%, respectivamente. O teor de umidade determinado para 

o amido das sementes de jaca foi ligeiramente superior ao encontrado para o amido de milho 

por Lima et al. (2012), que foi de 7,03 ± 0,14%. Contudo, o teor de cinzas foi inferior ao 

encontrado por aquele autor, que foi de 0,96 ± 0,09%. Ambos teores se encontram dentro da 

faixa limite permitida pela legislação brasileira, o que propicia a sua utilização e 

comercialização. 

4.2 Caracterização dos biofilmes 

 Os biofilmes obtidos a partir do amido das sementes de jaca apresentaram boas 

características superficiais com isenção de rachaduras, rugosidade e particulados. Porém, sua 
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coloração ficou um pouco amarelada, o que proporcionou baixa transparência (48,812 ± 

4,874%), quando comparado ao bioplástico obtido com amido de feijão macáçar, a qual foi 

superior a 70% (Figura 1). Sua solubilidade em água (20,7250 ± 2,2212 %) foi compatível com 

a observada nos filmes de amido de feijão macáçar, que variou de 11,43 ± 2,47% à 21,51 ± 

9,93% (COSTA et al., 2017). 

                   

(A)                                                                     (B) 

Figura 1: Aparências dos biofilmes produzidos com amidos de feijão macáçar (A) e de jaca (B). 

 A espessura (0,160 ± 0,004 mm), gramatura (0,0220 ± 0,0011 g.cm-2), densidade 

(1,3769 ± 0,0609 g.cm-3) e teor de umidade (22,3028 ± 1,5778%) dos biofilmes obtidos estão 

compatíveis com os valores obtidos por outros pesquisadores utilizando amido de outras fontes 

renováveis (BRUNO et al., 2014; COSTA et al. 2017; COSTA et al. 2018). Este fato indica 

que a metodologia e o amido das sementes de jaca estão adequados para a produção de 

biofilmes. 

A permeabilidade dos biofilmes ao vapor de água, acumulada nas primeiras 24 horas, 

foi igual a 0,0744 ± 0,0183 g.h-1.cm-2, valor superior ao constatado por Costa et al. (2018) em 

biofilmes de amido de feijão macáçar, reforçado com quitosana da casca de camarão. Neste 

caso, os biofilmes de amido de sementes de jaca são mais facilmente biodegradáveis que os de 

amido de feijão citados anteriormente. 

A tensão de ruptura e a taxa de alongamento, 3,8901 ± 0,7085 MPa e 0,63 ± 0,38 mm, 

respectivamente, foram inferiores às observadas por Henrique (2002) ao produzir biofilmes 

com fécula modificada de mandioca. 
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 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os biofilmes a base de amido das sementes de jaca apresentaram baixas resistência 

mecânica, taxa de alongamento e transparência necessitando, portanto, de novos estudos 

visando melhorar essas propriedades, proporcionando melhor adequação para produção de 

utensílios. 

          REFERÊNCIAS 

BARRETO, G. B. C. Desenvolvimento de filmes de amido de jaca com extrato de amora. 2014. 37p. Trabalho 

de Conclusão de Curso (Graduação em Química Industrial). Universidade Estadual da Paraíba, Centro de 

Ciências e Tecnologia, 2014. 

BRUNO, N. V.; FAI, A. E. C.; SOUZA, M. R. A.; GONÇALVES, E. C. B. A. Estudo de diferentes extratos na 

elaboração de filme biodegradável a partir de farinhas de frutas e hortaliças. In: XX Congresso Brsileiro 

de Engenharia Química. Florianópolis, 19-22 de outubro de 2014. 2014. 

COSTA, D. M. A.; SANTOS, A. F.; SILVA, E. D.; SILVA, I. A. Desenvolvimento e caracterização de filmes 

à base de amido de feijão macáçar (Vigna unguiculata (L.) Wap). Holos, Ano 33, v. 07, p.2-16, 2017. 

COSTA, D. M. A.; SILVA, L. A.; LIMA, M. J. Caracterização de blendas de amido de feijão macáçar, 

quitosana e glicerol. Holos Environment, v. 18, n. 2, p. 207 - 226, 2018. 

DIAS, D. R.; SCHWAN, R. F.; LIMA, L. C. O. Metodologia para elaboração de fermentado de cajá (Spondias 

mombin L.). Ciência e Tecnologia de Alimentos, v. 23, n. 3, p. 342-350, 2003. 

HENRIQUE, C. M. Caracterização de filmes de féculas modificadas de mandioca como subsídio para 

aplicação em pós-colheitas de hortícolas. 2002. 154p. Tese (Doutorado em Agronomia). Universidade 

Estadual Paulista “Júlio Mesquita Filho”. Botucatu, 2002. 

LIMA, B. N. B.; CABRAL, T. B.; NETO, R. P. C.; TAVARES, M. I. B. Estudo do amido de farinhas comerciais 

comestíveis. Polímeros, v. 22, n. 5, p. 486-490, 2012. 

MALI, S.; DEBIAGI, F.; GROSSMANN, M. V. E.; YAMASHITA, F. Starch, sugarcane bagasse fibre, and 

polyvinyl alcohol effects on extruded foam properties: A mixture design approach. v. 32, n. 3, p. 353-359, 

2006. 

MOORE, G. R. P.; MARTELLI, S. M.; GANDOLFO, C. A.; PIRES, A. T. N.; LAURINDO, J. B. 

Queratina de penas de frago: Extração, caracterização e produção de filmes. Ciência e Tecnologia 

em Alimentos, Campinas, v. 26, n.2, p. 421 - 427, abr.-jun. 2006. 

MORTON, J. F. Fruits of warm climates. Creative Resources Systems. Inc. 1987. p. 58-63. Disponível em: < 

http://www.crfg.org/pubs/ff/jackfruit.html>. Acesso em: 02 Ago. 2019. 

NÚCLEO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM ALIMENTAÇÃO (NEPA/UNICAMP). Tabela Brasileira de 

Composição de Alimentos. 2ª Edição, Campinas, 2006. 

RAHMAN, M. A.; NAHAR, N.; MIAN, A. J.; MOSIHUZZAMAN, M. Variation of carbohydrate composition 

of two forms of fruit from jack tree (Artocarpus heterophyllus L.) with maturity and climatic conditions. 

Food Chemistry, v.65, p.91-97, 1999. 

SANTOS, C. T. Farinha da semente de jaca: Caracterização físico-química e propriedades funcionais. 2009. 

73p. Dissertação (Mestrado em Engenharia de alimentos). Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. 

Itapetinga, 2009. 

2459 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

DESENVOLVIMENTO DE MAQUETE ELETRÔNICA DE 

RESERVATÓRIO DE ARMAZENAMENTO DE ÁGUAS PLUVIAIS  
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

 

RESUMO 

Devido à nítida escassez de água no semiárido brasileiro, tem-se que a preocupação com os 

usos da água é cada vez maior. Diante disso, surgiu-se a necessidade de utilizar alternativas 

tecnológicas sustentáveis para suprir a demanda por água, especialmente para fins não potáveis, 

e uma destas alternativas é o aproveitamento das águas das chuvas. O presente trabalho consiste, 

portanto, na elaboração de uma maquete eletrônica de um reservatório para armazenamento de 

águas pluviais, para posterior utilização para descargas em banheiros do Instituto Federal de 

Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN/Campus Mossoró.  

PALAVRAS-CHAVE: Aproveitamento de Água. Cisternas. Águas Pluviais. Sustentabilidade. 

Escassez Hídrica. 

ABSTRACT 

Due to the clear water scarcity in the Brazilian semi-arid region there is a growing concern 

about water use. Given this the need arose to use sustainable technological alternatives to meet 

the demand for water especially for non-potable purposes and one of these alternatives is the 

use of rainwater. The present work consists therefore in the elaboration of an electronic model 

of a reservoir for rainwater storage for later use for flushing toilets of the Federal Institute of 

Education Science and Technology of Rio Grande do Norte - IFRN/Campus Mossoró. 

KEYWORDS: Use of Water. Cisterns. Rainwater. Sustainability. Water Scarcity. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a preocupação dos países se volta para o desenvolvimento sustentável, ou 

seja, possuir um equilíbrio entre o desenvolvimento econômico e a exploração sustentável dos 

recursos naturais. Nesse sentido, a gestão ambiental, conforme Barsano (2014), visa preservar 

o meio ambiente para as próximas gerações, ensinando maneiras de uma utilização correta dos 

recursos naturais e estudando meios de controle das atividades econômicas e sociais.  

No Estado do Rio Grande do Norte, a Companhia de Águas e Esgotos (CAERN) é 

responsável pela distribuição da água em quantidade e qualidade suficientes a cada município, 

conforme prevê as legislações vigentes. Todavia, em virtude da escassez de água que atinge o 

semiárido nordestino, além dos graves problemas de qualidade da água, é imprescindível a 

busca por novas alternativas que permitam a conservação de água para seus diversos usos, 

especialmente aqueles cuja demanda é mais significativa.   

Sendo a região Nordeste caracterizada por precipitação deficiente e mal distribuída, a 

perda da qualidade dos mananciais pela crescente poluição, associada a serviços de 

abastecimento público ineficientes, são fatores que têm despertado diversos setores da 

sociedade para a necessidade dessa conservação da água (GONÇALVES, 2016, p.97).  

Neste sentido, o aproveitamento de águas pluviais vem ganhando grande proporção no 

semiárido, sendo uma alternativa viável a ser incorporada nas instituições de ensino que 

possuem grande quantidade de estudantes e, consequentemente, possuem também elevado 

consumo deste bem econômico para fins não potáveis.  

Dessa forma, o presente trabalho teve o intuito de apresentar uma proposta de projeto de 

implantação de reservatório para armazenamento de águas pluviais no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN/Campus Mossoró, para 

utilização desta água para fins de descarga de aparelhos sanitários dos banheiros próximos ao 

local proposto para implantação do reservatório. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Dentre as práticas de conservação e armazenamento de água está o aproveitamento da 

água da chuva para fins tanto não potáveis quanto potáveis. Segundo Guimarães et al. (2015), 

esse aproveitamento assegura não somente a preservação da água no meio ambiente e, 

consequentemente, a conservação de um dos bens naturais mais escassos, mas também a 

redução dos custos financeiros com os serviços de abastecimento de água nos vários setores a 

que ela é destinada. 

A utilização da água, seja ela de forma direta ou indireta, ocorre em inúmeros setores, 

desde o agrícola ao industrial, doméstico e outros. Em torno de 69% da água é utilizada nas 

atividades agrícolas ao redor do mundo para produção alimentícia, no setor industrial é utilizado 

21% nos processos de produção e 10% é utilizado pela população para realização de inúmeras 

atividades, que vão desde o próprio consumo até a utilização para descargas sanitárias 

(AQUASTAT, 2018).  

Todavia, é de grande importância levar em consideração o gasto desprendido nas 

organizações e instituições de ensino, especialmente com o uso para irrigação e descarga de 

aparelhos sanitários, que são os que mais consomem este bem tão precioso para os seres 

humanos.   

3 METODOLOGIA 

Utilizou-se como referência de potencial de armazenamento de águas pluviais estimado 

para o IFRN/Campus Mossoró o que consta na pesquisa realizada por Faustino (2019), que 

corresponde a aproximadamente 5.170 m³. Para o desenho em maquete eletrônica utilizou-se o 

software SketchUp de modelagem 3D. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES (ATÉ 400 PALAVRAS) 

Em virtude de os volumes possíveis de serem captados exigirem grandes reservatórios, 

o que é inviável para a instituição não somente em relação ao custo envolvido, mas 

disponibilidade de área, verificou-se que priorizar a proposta de construção de reservatórios 
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pontuais, próximo ao ponto de utilização, e consequentemente, com menores dimensões (Figura 

1), seria uma alternativa mais adequada.  

 

Figura 1 – Projeto do Reservatório em 3D. 

 
Fonte: Autores (2019). 

 

O reservatório possui dimensões de 5,03 m x 6,11 m x 1,42 m e integra-se ao pátio, 

possuindo estilo modernista e utilizando formas geométricas do elemento bruto. O concreto 

abriga uma fonte de água e suculentas, para se fundir à arquitetura existente, com quatro 

funções: abrigar água, proporcionar um microclima ameno em seu entorno, embelezar o pátio 

e servir de assento aos alunos e servidores. Já a madeira do banco foi escolhida pela sua baixa 

capacidade de absorção de calor, mantido em seu estado polido e envernizado (com verniz 

naval) para contrapor a beleza bruta do concreto. 

Assim, os elementos paisagísticos da Figura 1 remetem a utilização dos cactos que são 

cultivados em um dos projetos de extensão da instituição, por sua vez intitulado “Expansão do 

2463 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Cactário Maria Bonita: multiplicando saberes para a comunidade”, e que possuem condições 

de serem utilizados no presente projeto. Além disso, vale salientar ainda que será confeccionada 

maquete física para exposição no Simpósio de Extensão do IFRN, respectivo à Figura 1.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a proposta de implantação verificou-se que é possível desenvolver um projeto de 

reservatório que possibilite o aproveitamento das águas pluviais não somente no campus 

Mossoró do IFRN, mas que pode servir como modelo para a implantação nos demais campus 

da instituição. Além disso, o espaço destinado ao reservatório também consiste em um ambiente 

confortável para que sejam realizadas aulas fora da sala, apresentações culturais e afins.   
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ÁREA TEMÁTICA: ENGENHARIA SANITÁRIA 

RESUMO 

O lixo eletrônico, como já indica o nome, é todo aquele resíduo caracterizado 

como material eletrônico. Também recebendo a denominação de Resíduo de 

Equipamento Eletro-Eletrônico (REEE), o e-lixo vem se transformando em um grande 

problema para o meio ambiente, desde a revolução industrial. A falta de informação da 

população e a negligência do governo diante do agravante, no entanto, torna a realidade 

mais crítica, visto que atinge, diretamente, nos meios de amenização do problema, como 

na reciclagem e no reuso desses equipamentos. O artigo abordará essa problemática na 

cidade de Natal-RN, mais especificamente, bairro Tirol, entrevistando a população e 

usando bases bibliográficas para mostrar a necessidade de investimento na coleta seletiva 

na capital. 

PALAVRAS-CHAVE: Lixo eletrônico. Reciclagem. Meio ambiente. Resíduo 

sólido. Informação. 

 

ABSTRACT 

The electronic waste, as the name indicates, is all waste caracterized like 

electronic material. It also can be called by the denomination: “Resíduo de Equipamento 

Eletro-eletrônico” (REEE), this e-waste has been turning into a big problem for the 

environment, since the industrial revolution. The population ignorance and the 

government negligence against the deterioration, however, turn the reality more critical, 

because it affects directly in the ways of softening the problem, like recycling and reuse 

of these equipments. The article will be treating the problematics in the city of Natal-RN, 
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more specifically, district Tirol, interviewing the population and using current 

bibliography bases to show the need for investiment of selective collection in the capital. 

KEYWORDS: Electronic waste. Recycling. Environment. Solid waste. Information. 

1 INTRODUÇÃO 

A dependência causada pelo uso de aparelhos eletrônicos, nos últimos anos, 

apresenta-se, cada vez, mais notória e possui, como principal causa, a eficiência e 

praticidade proporcionada pelos dispositivos (PARRON, 2011. p. 66.). O processo de 

globalização ocasionou inúmeras consequências positivas, porém, o rápido crescimento 

tecnológico provocou uma abrupta degradação do meio ambiente (MOTA et al, 2016. p. 

01.). 

Esse período gerou um crescimento econômico desmedido, influenciando o 

consumo exacerbado e uma renovação constante dos bens (SANTOS e YAFUSHI, 2017. 

p. 01-02.). Esse processo acelerado, resulta na obsolescência dos equipamentos, os quais 

tornam-se ultrapassados rapidamente (VALENTIM et al, 2015. p. 41.). 

A maior problemática, em relação ao e-lixo, se dá na liberação desmedida, das 

substâncias tóxicas, presentes nesses equipamentos, que quando descartados no lixo 

comum, poderá liberar componentes, como o mercúrio, podendo penetrar no solo, 

atingindo os lençóis freáticos, prejudicando plantações e animais (VALENTIM et al, 

2015. p. 41). 

Embora se trate um grande problema, ainda há solução: Os, pouco conhecidos, 

três R’s (Reduzir, Reutilizar e Reciclar). Somente a reciclagem pode recuperar, em média, 

95% dos materiais que constituem um equipamento de informática (SCHROEDER et al, 

2015. p. 03.). De mesmo modo, a reutilização, em conjunto com a redução, poderá resultar 

na obtenção de grandes ganhos, não somente ambientais, como, de mesmo modo 

econômicos. 

O artigo tem como objetivo geral mostrar a importância do investimento na 

publicidade da coleta seletiva na cidade de Natal-RN. De maneira mais específica, planeja 

analisar o grau de conhecimento da população de um bairro da capital, por meio de um 

2466 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

questionário virtual, acerca da periculosidade presente no descarte inadequado de 

resíduos tecnológicos e dos destinos viáveis, como a reciclagem, e, em conjunto, avaliar 

o quão o tema é problemático na cidade. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

A falta de fiscalização e promoção da logística reversa, por parte do governo, 

desequilibra o meio ambiente fortemente. Visto que, em consequência dessa má 

administração, os metais pesados presentes no e-lixo atingem a fauna e a flora, 

danificando-a (MOI et al, 2012, p. 2). Além disso, o Brasil, de acordo com o Greenpeace 

e a Organização das Nações Unidas (ONU), é considerado o país que mais produz a sucata 

eletrônica, e o descarte inadequado dessa pode ocasionar diversos danos à saúde, devido 

aos metais pesados presentes nela (FERREIRA e RODRIGUES, 2010, p. 2). 

Soma-se a isso o processo mal elaborado de coleta seletiva no país, em razão de 

que sequer os materiais recicláveis mais comentados (papel, metal, plástico e vidro) têm 

uma coleta periódica e eficaz (MUCELIN e BELLINI, 2008, p. 10). Tudo fica ainda mais 

preocupante quando o lixo eletrônico é descartado inadequadamente, em virtude da mais 

degradação e riscos proporcionados. Esse tipo de resíduo sólido é considerado especial 

de coleta obrigatória (BRASIL, 2010). 

A presença da tecnologia no mundo, acarretou cada vez mais o descarte descabido 

do lixo eletrônico, dificultando na coleta e desenvolvimento da matéria prima.  No meio 

ambiente, os resíduos eletrônicos, ao serem descartados, podem causar danos à saúde; 

pois, quando entram em contanto com o solo, ocasiona a contaminação do lençol freático. 

(FERREIRA e FERREIRA, 2008, p. 3). 

3 METODOLOGIA 

A metodologia do trabalho consistiu em entrevistar, por formulários virtuais, os 

consumidores de equipamentos eletrônicos em um bairro especifico da cidade, 

objetivando ter uma visão mais ampla da relação dos compradores com os aparelhos. Os 

entrevistados foram abordados no shopping central da cidade, Midway Mall, e 
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submetidos ao questionário, o sítio do formulário foi, também, compartilhado em grupos, 

das redes sociais, com habitantes do bairro Tirol. Ademais, foram feitas pesquisas 

bibliográficas, acerca da eficiência da coleta seletiva; a forma como a logística reversa 

atua na comunidade e as consequências geradas pelo descarte inadequado do e-lixo. 

Realizou-se cinquenta e duas entrevistas utilizando o formulário virtual, e, os resultados, 

no desfecho, foram comparados com alguns dos artigos científicos, utilizados como 

referência. 

Finalizando o comparativo, houve a discussão sobre o grau de informação que os 

habitantes natalenses possuem sobre o assunto, em conjunto, analisou-se também a 

qualidade dessas informações e as possíveis consequências na ausência delas, tanto para 

a sociedade, como para o meio ambiente. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para obter os resultados desejados, fizemos uma enquete através da internet, dessa 

forma, participaram da enquete pessoas com a faixa etária dos 19 e 40 anos de idade, 

logo, três quartos dos entrevistados são do sexo feminino.  No inquérito sobre conhecer a 

consequência do descarte inadequado do lixo eletrônico; 48,1% responderam que 

conheciam parcialmente, os outros 48,1% afirmaram que já sabiam das consequências e 

a minoria replicaram que não tinham conhecimento sobre esse assunto. 

O questionário apontou a importância da coleta do lixo eletrônico, 100% das 

pessoas responderam que deveria haver uma atenção maior, para consequentemente, 

minimizar os danos à saúde e ao meio ambiente. De acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), estabelecida pela lei 12.305, há uma logística reversa, e por 

sua vez é um instrumento de desenvolvimento econômico e social, caracterizado por um 

conjunto de ações. Essa logística reversa tem o procedimento de propiciar a coleta e 

ressarcir os resíduos sólidos a empresa, para assim reaproveitar determinado lixo. 

Segundo ao questionário, sobre a população considerar que a logística reversa 

funciona para eletrônicos; a porcentagem das pessoas que julgam dizendo que há, é de 

80,8%, logo, as pessoas cujo acreditam que não existe essa logística com eletrônicos, é 
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de 19,22%. A Campanha Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), determinou que 

as empresas devem albergar a logística reversa, para assim obter a licença ambiental de 

operação. 

Nos últimos cinco anos, 100 toneladas de lixo eletrônico foram recolhidas em 

Natal-RN, dados que foram arrecadados de uma empresa que tem ponto fixo de coleta na 

Cidade da Esperança, que por sua vez, é a minoria em Natal-RN. A quantidade de lixo 

eletrônico que passa pela logística reversa é absurdamente inferior a quantidade de 

aparelhos que são produzidos posteriormente, ao e-lixo gerado; e com base nessa 

afirmação adquirirmos opinião da população acerca desse ponto. Segundo os resultados 

da enquete, nos mostrou que, a falta de conhecimento sobre a logística reversa afeta na 

quantidade demasiada do e-lixo, com isso, as inobservâncias governamental e privada 

acerca da legislação ambiental representam o maior óbice para a logística reversa, pois 

sem informação e fiscalização adequada, os instrumentos da PNRS serão comprometidos 

cada dia mais. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Finalmente, após os termino das entrevistas foi possível visualizar a escassez de 

informação acessível a sociedade e, até mesmo, a negligência do Governo Estadual com 

políticas incentivadoras de sustentabilidade. Sabe-se que a logística reversa é obrigação 

da sociedade, junto às empresas e o governo, contudo essa não tem eficácia enquanto não 

houver a divulgação das formas e da importância dela, sendo assim, é necessário 

investimento em propagandas para o esclarecimento da população. Como foi possível 

visualizar: esmagadora parte dos habitantes do bairro Tirol não descartam o lixo 

eletrônico corretamente, significativa parte desses justificam o descaso com a distância 

dos postos de coleta às suas residências e, a maioria deles, afirmam não saber onde se 

dispõem os pontos de descarte (e-ponto). 

Em suma, é notável a necessidade de investimento municipal em maior disposição 

de e-pontos e na publicidade da logística, televisiva ou virtual, deles para informar a 

população de existência e acessibilidade desses. Junto a isso, o governo também deve 

fiscalizar e enrijecer as leis que obrigam os fabricantes de materiais eletrônico a praticar 
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e incentivar a logística reversa. Dessa maneira, possibilitará a harmonia do natalense com 

o meio ambiente, evitando o contaminar o meio natural e, consequentemente, os danos 

indiretos causados à espécie humana. É importante ressaltar o fato do bairro, em que se 

deu a pesquisa, ser um dos principais bairros empresariais de Natal, dessa maneira, é 

possível afirmar: a má conduta no manuseio do e-lixo, nesse bairro central e importante, 

reflete nos demais bairros da cidade, deixando explicita a necessidade de investimento na 

área. 

REFERÊNCIAS 

PARRON, Rodrigo. O consumo de informações na era da modalidade. Thesis São 

Paulo, n. 16, p 65-83, 2011. 

MOTA, Joelma Alves et al. A problemática do descarte do lixo eletrônico na 

região da zona sul da cidade de São Paulo. Congresso virtual Covimbra – UNASP, p. 

1-17, 2016. 

SANTOS, Fábio Henrique Angelo dos; YAFUSHI, Cristiana Aparecida Portero. 

O descarte adequado do lixo eletrônico como forma de desenvolvimento sustentável: 

estudo de caso múltiplo. Iniciação ciêntica e tecnologia – Fatec Garça, p 1-10, 2017. 

SCHROEDER, Adriano Michelotti. Benefícios econômico e ambientais da 

reciclagem e reuso dos resíduos eletroeletrônicos: Estudo de caso em um centro de 

reciclagem em São Paulo. XII SEGeT – AEDB, p. 1-15, 2015. 

MOI, Paula Cristina Pedroso et al. Lixo Eletrônico: Consequências e Possíveis 

Soluções. Revista Eletrônica Connection Line - UNIVAG, n. 7, p. 1-8, 2012. 

FERREIRA, Rodrigo Diego Gonçalves; RODRIGUES, Cleyton Mário de 

Oliveira. O Lixo Eletrônico no Brasil: Leis e Impactos Ambientais. SBC Horizontes – 

ETC e TAL, v. 1, p. 1-5, 2010. 

MUCELIN, Carlos Alberto; BELLINI, Marta. Lixo e impactos ambientais 

perceptíveis no ecossistema urbano. Sociedade e Natureza, 20(1), p. 111-124, 2008. 

2470 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

VALENTIM, Guilherme Henrique; MALAGOLLI, Guilherme Augusto; 

FREIRE, José Eduardo. A reciclagem em aparelhos eletrônicos como fator da gestão 

estratégica nas empresas. Revista Interface Tecnológica da FATEC Taquaritinga, p. 

40-52, 2016. 

BRASIL. Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional do 

Resíduos Sólidos. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso em: 14 Mar. 2019. 

FERREIRA, Juliana Martins de Bessa; FERREIRA, Antônio Claudio. A 

sociedade da informação e o desafio da sucata eletrônica. Revista de Ciências Exatas e 

Tecnologia, p, 157-170, 2008.  

FILHO, Hayrton Rodrigues do Padro. A logística reversa dos resíduos 

eletroeletrônicos. Revista Digital AdNormas, 2018. Disponível 

em:<https://revistaadnormas.com.br/2018/05/16/a-logistica-

reversaderesiduoseletroeletronicos/>. Acesso em: 3 Abril 2019. 

______. A logística reversa dos resíduos eletroeletrônicos: Jornal Tribuna do 

Norte, 2018. Disponível em: <http://www.tribunadonorte.com.br/noticia/23-

ecopontosrecebem-lixo-eletra-nico/414951>. Acesso em: 3 Abril 2019. 

 

2471 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

CONSTRUÇÃO DE UM SISTEMA PARA DESINFECÇÃO DE ÁGUA DE 

POÇO ATRAVÉS DA RADIAÇÃO SOLAR EM PARELHAS/RN 

Mayane S. B. da Costa1; Cellandio de Souza2; Pollyana S. de O. Ferreira3 e Elias N. Filho4 

1,2,3, 4 IFRN – Campus Avançado Parelhas 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O presente projeto tem como proposta a construção de um sistema para desinfecção de água de 

poço através da radiação solar em Parelhas/RN. Com o uso de recursos simples como garrafas 

pets e mangueiras, foi construído o sistema para desinfecção da água de poço, água utilizada é 

a água de poço que abastece o Campus Parelhas. A partir da construção desse sistema, espera-

se que haja uma diminuição de microrganismos presentes na água de poço.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Desinfecção. Água de Poço. Radiação solar. Parelhas. 

 

ABSTRACT 

The present project proposes the construction of a system to disinfect well water through solar 

radiation in Parelhas/RN. With the use of simple features like pet bottles and hoses, was 

constructed the system for disinfection of well water, water used is the well water that supplies 

Campus Parelhas. From the construction of this system, it is expected that there will be a 

reduction of microorganisms present in the well water. 

 

KEYWORDS: Disinfection. Well water. Solar radiation. Parelhas. 
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1 INTRODUÇÃO  

A água proveniente de poço é uma alternativa para abastecimento desse recurso 

principalmente nas zonas rurais, onde o transporte da água para esses locais costuma ser de 

difícil acesso. Porém essa água necessita ser tratada antes do consumo humano, pois muitas 

vezes ela contém sais e microrganismos que podem afetar a saúde da população local. Para seu 

tratamento é comumente utilizado dessalinizadores e adição de produtos de desinfecção, em 

que o custo desses métodos são elevados e nem todos tem acesso. 

Devido à escassez de chuvas e fontes de água, a população da cidade de Parelhas/RN 

utiliza-se a água de poço para suprir a falta de água. Porém, para tratar esta água, algumas 

comunidades contam com o uso de salinizadores que possuem elevado custo. Observando esses 

problemas e unindo-se ao alto índice solar na região, o trabalho tem objetivo de tratar a água 

utilizando a radiação solar. 

Dessa forma, aliado ao alto índice de radiação solar e utilizando-se de materiais mais 

acessíveis, a desinfecção da água pela radiação solar, tem sido eficaz para obtenção de uma 

água melhor tratada e de custo acessível, podendo ser considerada de melhor custo-benefício. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO  

A água é um recurso natural bastante precioso para a sobrevivência humana e de outros 

seres vivos. Entretanto, ela é bastante escassa em algumas regiões, e quando não há água 

superficial disponível, uma alternativa de captação para a população são as águas subterrâneas. 

O sol é uma fonte natural e disponível de energia, pois ela tanto oferece calor como raios 

ultra-violetas (UV). Acredita-se que essa fonte seja essencial para o método de desinfecção 

efetivo e de baixo custo para uso em áreas afastadas e menos favorecidas (MORGADO, 2008). 

Um levantamento realizado pela Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais - CPRM 

(2005) registrou no município de Parelhas/RN a existência de 142 pontos de água, sendo 05 

poços escavados e 137 poços tubulares. Segundo, Freitas e Almeida (1998), a contaminação 

das águas subterrâneas é devido, principalmente, a despejos de efluentes domésticos, 

industriais, agrícolas e chorume oriundo de aterros de lixo. Dessa forma, esta água, para seu 

consumo, deve ser tratada, o que as vezes este tratamento, dependendo do método, pode ter um 

elevado custo. 
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O tratamento da água de acordo com a norma nº 357/2011 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) depende da classificação dos tipos de água (doces, salobras e 

salinas), sendo os tratamentos classificados em desinfecção, tratamento simplificado, 

tratamento convencional e tratamento avançado. 

Para buscar uma solução, é necessário ter em mente um sistema de tratamento de água 

alternativo e viável, para que dessa forma possa atender as necessidades locais e que reduza os 

custos de implantação e operação, proporcionando condições de saneamento satisfatórias para 

a população (NEVES et al., 2016). 

 

3 METODOLOGIA  

Para a realização deste trabalho, inicialmente foram realizados estudos sobre as formas 

de tratamento de água, e em específico o tratamento via radiação solar. Em continuidade, foi 

selecionado materiais para a construção do sistema como: garrafa pets, mangueiras, cola, 

tesoura e lixa. As garrafas pets selecionadas foram de cor transparente para facilitar a 

penetração da radiação solar.  

Com os materiais selecionados, o sistema foi construído de forma em que as garrafas 

fossem unidas pelo fundo e a parte do gargalo foi interligado por meio de mangueiras, para 

essas uniões o material foi colado com cola para construção que é bastante resistente.  

Após construção, o sistema foi preenchido com a água de poço que abastece o Campus 

Parelhas e depois colocado na parte mais alta do prédio do Campus Parelhas para que a radiação 

fosse mais forte, pois quanto mais próximo ao sol, mais forte é a radiação, também foi colocado 

abaixo do sistema um papel alumínio para ter uma maior reflexão dos raios solares. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Como proposto inicialmente, o sistema foi construído com êxito. A montagem teve 

pequenas dificuldades como no momento de interligar e fechar bem o sistema para evitar 

vazamentos, porém com uma cola de construção foi contornado este problema.  

Sendo assim, com o sistema bem fechado, foi colocado a água de poço que abastece o 

Campus Parelhas e colocado ao sol no andar mais alto do prédio (3º andar). Como observado 

na Figura 1 abaixo. 
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Figura 1- Sistema de desinfecção de água por radiação solar. 

 

Espera-se que com esse trabalho possa conseguir resultados favoráveis ao tratamento da 

água, e que futuramente sirva de base para mais projetos que visem uma melhoria, e que sirva 

de instrumento de desenvolvimento ecológico e social tanto para a comunidade tanto interna ao 

IFRN como externa. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Como o projeto está em andamento, ainda será analisado futuramente o tempo de 

exposição ao sol e horário compreendido, assim como a qualidade da água antes e depois de 

passar no sistema, todos esses dados serão analisados, discutidos e interpretados. Ao final, será 

feito um artigo do trabalho para publicação e divulgação dos resultados. 
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PROJETO DE UNIDADE PILOTO DE REAPROVEITAMENTO DE 

ÁGUAS CINZAS NO IFRN/CAMPUS MOSSORÓ 

Abraão Jhonny da Costa Brazão1; Antônia Ruguinete da Silva2; 

Cristiane do Nascimento Fernandes3; Fernanda Lima Cavalcante4 e Michele Asley Alencar  

Lima5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Mossoró; 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Dentre as opções de ações sustentáveis atenuantes adotadas para enfrentar a crise hídrica nos 

últimos anos, tem-se o aproveitamento de águas residuárias, especialmente as águas cinzas. 

Dessa forma, a presente pesquisa tem como objetivo a elaboração de projeto, assim como a 

construção e monitoramento de uma unidade piloto de reaproveitamento de águas cinzas no 

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

Mossoró, de forma a reutilizar a água proveniente dos lavatórios (águas cinzas) de um dos 

banheiros masculinos da instituição para fins não potáveis, como a prática de irrigação, a qual 

é responsável por elevado nível de consumo de água.  

PALAVRAS-CHAVE: Reúso da Água. Águas Cinzas. Sustentabilidade. Escassez Hídrica. 

ABSTRACT 

Among the mitigating sustainable action options adopted to deal with the water crisis in recent 

years, there is the use of wastewater, especially gray water. Thus the present research has as 

objective the elaboration of the project, as well as the construction and monitoring of a pilot 

unit of gray water reuse in the Federal Institute of Education Science and Technology of Rio 

Grande do Norte – IFRN/Campus Mossoró to reuse water from the washbasins (gray water) of 

one of the institution's men's toilets for non-potable purposes such as irrigation which is 

responsible for a high level of water consumption. 

KEYWORDS: Water Reuse. Gray Water. Sustainability. Water Scarcity. 

2477 



 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

No Rio Grande do Norte, a disponibilidade hídrica é considerada pobre, isto 

é, inferior a 2.500 m³ por habitante, anualmente (LIBÂNIO, 2010). Assim, em virtude 

dessa ausência de água tanto em quantidade quanto em qualidade adequada, que atinge a 

região semiárida nordestina, é imprescindível a busca por novas fontes desse recurso 

natural tão essencial à vida (GONÇALVES, 2016). Uma das alternativas encontradas nos 

últimos tempos remete ao reaproveitamento de águas cinzas. 

 Nos institutos federais do Rio grande do Norte já existem alguns projetos que 

voltados para a prática de reuso da água, tendo em vista o aspecto sustentável, social e 

econômico. Dentre estes pode-se citar: o Projeto "Palmas para Santana", de reutilização 

de água de esgoto para irrigação da Palma Forrageira no Semiárido, que já funciona no 

Município de Santana do Seridó-RN, com o objetivo de minimizar o efeito da seca ali 

instalada desde 2012 o projeto “Utilização da água do ar condicionado dentro do IFRN”, 

do campus Natal Central; e o Scorpion - Sistema de Tratamento de Águas para Reúso, 

um sistema de captação de águas pluviais com potencial para aplicação em sítios e 

pequenas comunidades desenvolvido no Campus Zona Norte. 

O presente trabalho, juntamente com outro de aproveitamento de águas 

pluviais que está ativo, são os primeiros no estudo busca por novas perspectivas para o 

IFRN/Campus Mossoró quanto aos usos múltiplos da água e seu (re) aproveitamento. 

Neste contexto, esta pesquisa objetiva a elaboração de projeto, assim como a construção 

e monitoramento de uma unidade piloto de reaproveitamento de águas cinzas no 

IFRN/Campus Mossoró, de forma a reutilizar a água proveniente dos lavatórios (águas 

cinzas) de um dos banheiros masculinos da instituição para fins não potáveis, como a 

prática de irrigação, a qual é responsável por elevado nível de consumo de água.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

As águas cinzas são provenientes de lavatórios, chuveiros, banheiras, pias, 

máquina de lavar roupa e afins, porém excluindo-se os vasos sanitários, e seu grande 

potencial de reutilização pode ser atribuído ao seu baixo teor de poluentes, quando 
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comparado às demais águas residuárias domésticas (MAY, 2008; SHAMABADI et al., 

2015; FEITOSA et al., 2011). 

A quantidade de geração dessas águas depende do consumo total de água, do 

padrão de vida, dos hábitos dos residentes e das perdas devido à absorção ou evaporação 

(GHAITIDAK; YADAV, 2013). Uma vez que representam cerca de 75% da água total 

consumida pelas famílias (LEAL et al., 2011), contendo cerca de 30% da fração orgânica 

e de 9 a 20% de nutrientes, torna-se uma ótima fonte para a reutilização, especialmente 

na agricultura (FOUNTOULAKIS et al., 2016).   

Aliado a isso, quando devidamente tratadas, estas águas apresentam grande 

potencial de reúso para fins não potáveis, podendo resultar na economia de água potável, 

energia elétrica e menor geração de resíduo líquido (GONÇALVES, 2016). O 

armazenamento destas faz com que possam ser utilizadas em épocas secas, em que o uso 

principal da água não é o designado à irrigação para conservação das áreas verdes. 

3 METODOLOGIA 

O estudo foi subdividido em cinco etapas gerais: levantamento bibliográfico 

(elaborado com base em dados nacionais e internacionais acerca do tema, sendo 

consultados artigos, livros, projetos e outros documentos técnico-científicos); estudo de 

concepção (que implicou na indicação da alternativa tecnológica a ser implantada com 

base nas peculiaridades do local a ser construído) e nível de tratamento exigido para reúso 

na irrigação da cultura, materiais a serem utilizados, dimensões da unidade e outros 

detalhes pertinentes; elaboração de projeto executivo (detalhamento das informações 

necessárias à exequibilidade da unidade, fazendo uso dos softwares AutoCAD, 

TigreCAD e Excel); acompanhamento construtivo da unidade piloto; e monitoramento 

da unidade piloto.  

4 RESULTADOS ALCANÇADOS 

Com base na pesquisa realizada na literatura e na concepção do projeto foi possível a 

elaboração do projeto executivo referente à unidade de reuso de águas cinzas, composto, por 

sua vez, por um filtro (Figura 1), em virtude das características do efluente, que não necessitaria 
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de tratamento mais dispendioso. Na Figura 2 tem-se a apresentação do material filtrante 

escolhido.  

Figura 1- Filtro de unidade piloto de reaproveitamento de águas cinzas. 

 a) Projetado b) Executado  

Fonte: Autores (2019). 

 

Figura 2 - Filtro de unidade piloto de reaproveitamento de águas cinzas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autores (2019). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo está ainda em andamento, todavia, consiste em um avanço para o Campus 

Mossoró/IFRN quanto ao aspecto sustentável. Haverá ainda a observação da qualidade do 

efluente final e da necessidade de troca do material filtrante, bem como de vazões e volumes 

gerados no uso das peças sanitárias originárias do efluente a ser reutilizado, presença de odores 

desagradáveis e outros aspectos que venham a ser objeto de análises para otimização da 

unidade. Assim, posteriormente, será elaborado projeto as-built, contendo todas as mudanças 
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ocorridas no processo dessa verificação quanto a correções realizadas pela observação do 

funcionamento da unidade piloto. 
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INFORMAR IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELO DESCARTE 

INCORRETO DO ÓLEO EM OFICINAS DO MUNICÍPIO DE 

CANGUARETAMA E PEDRO VELHO  

 

Vitória Regina Tertuliano Soares1; Samilly Surama da Silva Gomes2; Jéssica 

 Barboza Teixeira3 e Vinicius Guimarães da Cruz4 

1,2,3,4  IFRN – Campus Canguaretama 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia Sanitária  

RESUMO 

O projeto em questão tem como principal função reunir informações sobre fatores que 

contribuem para a poluição das águas, a fim de repassá-las para proprietários de oficinas, 

donos de lava jatos e local de desmanche. Posteriormente, apresentar uma possível 

solução para um dos problemas relacionados à poluição que tanto assola a sociedade. 

Visando a sustentabilidade, o projeto tem como principal função trazer o conhecimento 

do grande índice de poluição que antes não eram compreendidos pelos donos das oficinas 

dos municípios de Canguaretama e Pedro Velho, bem como sugerir uma solução 

para diminuir a quantidade de poluentes que são lançados nas redes de esgoto. Para 

concretização deste projeto, foram realizadas visitas, aplicações de questionários e 

pesquisas sobre formas alternativas de diminuir a poluição tanto no descarte do lixo 

quanto no descarte do óleo lubrificante utilizados nesses estabelecimentos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Decantação. Reservatório. Coleta Seletiva.  

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this project is to gather information on factors that contribute to water 

pollution, in order to pass it on to workshop owners, jet wash owners and the cutting site. 

Subsequently, present a possible solution to one of the pollution-related problems that plague 
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society so much. Aiming at sustainability, the project's main function is to bring knowledge of 

the large pollution index that was not previously understood by the owners of the workshops of 

the municipalities of Canguaretama and Pedro Velho, as well as to suggest a solution to reduce 

the amount of pollutants that are released into the sewage networks. To carry out this project, 

visits, questionnaires and research were conducted on alternative ways to reduce pollution both 

in the disposal of waste and the disposal of lubricating oil used in these establishments. 

KEYWORDS: Sustainability. Decantation. Reservoir. Selective Collect   

1 INTRODUÇÃO 

Para que haja vida no planeta é indispensável a presença de vários fatores, 

sobretudo, a água. Ela é necessária para a manutenção da vida, seja humana, animal e/ou 

vegetal. Diante disso, precisa ser algo que devemos preservar, pois é um bem limitado 

(LUDOVICE, 1997). O uso insensato dos recursos hídricos têm aumentado de maneira 

extensa, tornando a demanda por água potável ainda maior. Esses efluente contaminados, 

tanto de origem industrial quanto urbana, quando são lançados no meio ambiente afetam 

os mananciais ou a rede de esgoto, conseguinte, o lençol freático onde essa água é captada 

no final de todo o processo. (BAZZARELLA, 2005) 

 A poluição ambiental é um dos assuntos mais debatidos e de maior urgência na 

nossa contemporaneidade, isso devido ao aumento populacional nas áreas urbanas. Com 

a maior movimentação de pessoas em centros urbanos, houve a necessidade de implantar 

na sociedade medidas que prevenisse e da mesma forma, promovesse a saúde para os 

moradores. (IBGE, 2001) 

Com base nisso, deve ser considerada a importância de informar as pessoas sobre 

práticas e equipamentos que promovem uma melhora no meio ambiente ou são usados 

para evitar a poluição. A caixa decantadora de água e óleo busca diminuir a quantidade 

de efluente poluidor que são lançados nas redes de esgoto devido a desatenção das 

oficinas ao fazer manutenção ou limpeza de peças/motores que há utilização de óleo 

lubrificante. 

Para a coleta de dados serão feitas visitas e aplicação de um questionário para o 

levantamento do diagnóstico que irá representar o quanto a população da cidade de 

Canguaretama e Pedro Velho contribuem de maneira legal para o meio ambiente. A falta 
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de informação sobre causas e consequências de um determinado fato é um problema, 

apesar de leis que regem a preservação do meio ambiente, ainda há pessoas que abusam 

dos recursos naturais sem pensar nas consequências futuras.   

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Atualmente, há grande preocupação com a poluição ambiental em prol de 

gerações futuras e nossa forma de vida atual. As águas, um recurso importantíssimo, é 

uma preocupação, devido altos índices de poluição na mesma. O Brasil sendo 

considerado, apesar de suas regiões semiáridas, um país rico em recursos hídricos. 

Infelizmente, tal situação modificou-se nos últimos trinta anos (ANA, pág. 37, 2002).

 A água usada depois de ir para o ralo torna-se água residual com contaminantes 

físicos, químicos ou biológicos, conhecida como “esgoto”. 

A quantidade de esgoto cresce constantemente, acompanhando os aumentos 

populacionais das cidades, aumentando a poluição. Historicamente, os números de esgoto 

são piores que os de água no país, devido ao descaso do governo, a falta de investimentos, 

entre outros motivos (VELASCO, G1. 2018). 

“Chega a mais de 80% o índice de águas residuais produzidas no mundo que 

retornam à natureza sem terem sido tratadas ou reutilizadas" aponta a ONU para a água 

(UN Water). 

O tratamento de água e óleo é repetidamente descartado, resultando em água 

impura enviada ao esgoto juntamente a esse tipo de fluido sem real preocupação em como 

essa ação afeta ao ecossistema. Comumente, descarte indevido ocorre por faltas de 

recursos ou informação da população. 

 

3 METODOLOGIA  

A pesquisa é de extensão e bibliográfica, feita a partir das instruções do orientador 

e fontes presentes no meio acadêmico como: apostilas e artigos. Será realizada pesquisa 

de campo, diretamente com pessoas envolvidas, para assim termos melhor conhecimento 

da área e do processo utilizado em relação ao lubrificante (Óleo), seja ele certo ou errado.  
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ETAPA I: Revisão de literatura sobre o tema.  

ETAPA II: Visitação em oficinas do município de Canguaretama e Pedro Velho 

para entender a dinâmica do ambiente em relação a problemas ambientais, tanto para 

descarte de resíduos sólidos e óleo lubrificante utilizados na manutenção de peças 

mecânicas. 

 ETAPA III: Aplicação de questionário para donos de oficinas sobre os cuidados 

com a destinação do óleo de motor e/ou máquinas e a necessidade de implantação de 

caixas decantadoras para separar o óleo que antes seriam despejados nas redes de esgoto.  

  

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Foram entrevistadas um total de 13 oficinas, 8 localizadas na cidade de Pedro 

Velho e 5 na cidade Canguaretama. Com o questionário, conseguimos perceber que em 

todas as oficinas visitadas os funcionários possuem uma preocupação considerável sobre 

o descarte incorreto do óleo e o quão danoso o mesmo é para o meio ambiente. 

Na pesquisa de campo foi possível perceber, além dos impactos ambientais, a falta 

de fiscalização nas oficinas, no que diz respeito ao funcionamento do estabelecimento, a 

falta do descarte correto dos resíduos sólidos e do óleo lubrificante utilizado nas peças 

mecânicas. Isso se torna um problema coletivo, uma vez que traz danos significativos 

tanto para nossa sociedade atual quanto para gerações futuras.  Para amenizar estes 

impactos, o projeto buscou informar sobre possíveis soluções para diversos problemas. 

As sugestões iam desde a coleta seletiva, a venda do óleo utilizado e a implantação da 

caixa decantadora nas oficinas e lava jatos.  

Devido ao custo para instalar o protótipo nas oficinas, espera-se que os 

estabelecimentos, por meio das instruções dada pela equipe, construam sua caixa por 

conta própria e coloquem em prática os cuidados já cientes.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao iniciarmos o projeto, originalmente seu objetivo e métodos seriam diferentes dos 

agora apresentado. Após uma análise mais aprofundada e no decorrer do trabalho, 

percebemos que a ideia teria complicações diversas e seria difícil sua implementação da 

maneira que foi idealizado anteriormente (a própria equipe montando a caixa decantadora 

em uma oficina que disponibiliza-se o espaço). Felizmente, tivemos um resultado 

gratificante com a realização deste projeto, crescemos de forma coletiva e individual  e 

adquirimos, além de entendimento sobre os danos causados pelo óleo lubrificante, 

conhecemos a situação das oficinas com relação a esta forma de poluição. Conseguimos 

proporcionar aos funcionários soluções sobre o que  eles podem fazer para ajudar a 

diminuir a poluição das águas e promover a sustentabilidade para a comunidade que estão 

inseridos.  
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RESUMO 
 
O projeto de extensão Rádio Rocal do IFRN tem 
ampliado a comunicação entre alguns campi do 
IFRN: Central, Zona Norte e Leste. O objetivo é 
desenvolver ecossistemas comunicativos dentro 
e fora do Instituto, fomentando o protagonismo 
discente para capacitação do uso 

educomunicativo do rádio em escolas públicas. 
Assim, adotamos a metodologia da produção 
colaborativa e dialógica. A Rádio Rocal tem 
promovido o intercâmbio de ideias entre o IFRN 
e concedido novos usos da mídia no ambiente 
escolar.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The IFRN Radio Rocal extension project has 
expanded the communication between some 
campus of IFRN Central, Zona Norte and 
Leste. The objective is to develop 
communicative ecosystems inside and outside 
the Institute, fostering the student protagonism 

to enable the educational use of radio in public 
schools. Thus, we adopted the methodology of 
collaborative and dialogical production. Radio 
Rocal has promoted the exchange of ideas 
between the IFRN and granted new uses of the 
media in the school environment. 
 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Radio Rocal, Intercâmbio,  Protagonismo Juvenil , Educomunicação, IFRN 

KEYWORDS:   Radio Rocal, Exchange, Youth Protagonism, Educommunication, IFRN 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão “Rádio Rocal do IFRN: Amplificando a Comunicação e o 

Protagonismo Juvenil na Escola” é mais uma edição do projeto de Rádio Escolar do 

IFRN, campus Cidade Alta. O projeto surgiu desde 2017 e tem oportunizado o uso do 

Rádio revestido da prática educomunicativa, permitindo que os alunos integrantes da 

Rádio Rocal atuem como multiplicadores do conhecimento e promovam o intercâmbio 

de saberes com outras escolas públicas, de nível médio da cidade do Natal-RN. 

Entretanto, em 2019 a Rádio Rocal também amplia a comunicação interna do IFRN 

através de uma programação transmitida em rede junto aos campi do Natal Central, Zona 

Norte e  Zona Leste. Dessa forma, cada campus contribui com notícias e programas que 

são agregados a programação da Rádio Rocal. A transmissão em rede ainda está no início 

e carece de aprimoramentos e capacitação dos integrantes dos campus envolvidos para 

que a comunicação interna do IFRN através da rádio seja cada vez mais integrada e 

eficiente.  

O Projeto de extensão Rádio Rocal além de capacitar os discentes do próprio 

IFRN também ministrou oficinas para alunos da escola Padre Miguelinho, localizada no 

bairro do Alecrim em Natal. Os alunos integrantes da Rádio Rocal atuaram como 

multiplicadores do conhecimento ao promovem o intercâmbio de saberes com outra 

escola pública, de nível médio, posto que o objetivo geral do projeto é desenvolver o 

protagonismo discente através do uso educativo e cultural do rádio, empreendendo 

práticas educomunicativas dentro e fora do IFRN. O projeto adota a Educomunicação 

como teoria que orienta a prática intervencionista e que exige também uma metodologia 

pautada pelo diálogo, privilegiando a gestão compartilhada de saberes e práticas. Para 

tanto, utilizamos a ministração de oficinas formativas e rodas de conversa, promovendo 

uma constante produção colaborativa dos programas radiofônicos veiculados no IFRN. 

O projeto está alinhado às necessidades de um discente cidadão capaz de refletir 

criticamente e produzir diferentes linguagens midiáticas que integram a nossa atual 

sociedade. O público alvo do projeto é interno e externo, ou seja, alunos do IFRN do 
Médio Integrado de Multimídia e o do curso Superior Tecnólogo em Produção Cultural, 

ambos do eixo tecnológico Produção Cultural e Design do Catálogo Nacional de Cursos 

Técnicos, bem como o público externo ao IFRN, a saber: as comunidades educativas 

pertencentes as escolas públicas da cidade de Natal-RN. Focamos, especialmente, no 

corpo discente, que, a partir da capacitação para o uso educomunucativo do rádio na 

escola, podem transformar o ecossistema comunicativo de toda a instituição. Além disso, 

com a nova fase de reformulação do projeto buscamos capacitar demais discentes que 

fazem parte dos campi em rede com a Rádio Rocal. A execução do projeto tem trazido 

resultados positivos dentro e fora do IFRN, principalmente no que tange em explorar o 

rádio como veículo educativo e cultural no âmbito escolar. 

2 METODOLOGIA 

Como o nosso projeto volta-se tanto para comunidade interna (IFRN) quanto para 

a comunidade externa (escolas públicas) num processo de diálogo, inicialmente 

realizamos o processo de intervenção educomunicativa na comunidade interna. Na 
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intervenção interna, realizamos oficinas de capacitação contemplando a teoria e a 

prática da mídia Rádio. As oficinas foram ministradas pela coordenação do projeto de 

extensão. Após a capacitação os alunos integrantes passam a fazer parte da Rádio Rocal 

do IFRN, distribuídos nas equipes de locução, produção, edição e operação de áudio. 

Momento em que a teoria e a prática se encontram no processo colaborativo da 

programação radiofônica, voltada para a comunidade educativa do IFRN. O projeto 

trabalha na perspectiva circular do processo formativo, de modo que cada nova equipe de 

alunos formada pode e tem condições de formar equipes de novos integrantes da rádio. 

Nesse sentido, o projeto tem sustentabilidade e, principalmente, desenvolve o 

protagonismo juvenil. 

Além disso, no processo intervenção interna da programação em rede, no âmbito 

dos demais campus do IFRN, utilizamos a transmissão via internet. Assim, o processo 

técnico consiste na utilização de um servidor de streaming gratuito, pela plataforma listen 

2 my rádio que recebe dados de um aplicativo do Windows chamado Butt, que, por sua 

vez, converte o áudio oriundo da mesa de som para o formato próprio para shoutcast. 

Dessa forma, o áudio é transmitido na mesa de som para a placa integrada de áudio do 

computador, através de uma conexão USB, onde a mesa de som emite um sinal 

reconhecido pelo computador como microfone USB. 

No tocante à intervenção externa desenvolvida pelo projeto Rádio Rocal do 

IFRN, realizamos em 2018 a capacitação de discentes do Instituto Padre Miguelinho e 

estamos na fase de planejamento para a formação dos discentes da Escola Estadual 

Francisco Ivo Cavalcanti. As escolas selecionadas já dispõem de Rádios Escolares, mas 

não fazem um uso educomunicativo do rádio por desconhecimento e falta de capacitação. 

As programações dessas emissoras resumem-se à transmissão de músicas e informes 

escolares. Nesse sentido, as oficinas de capacitação para o uso educativo e cultural do 

rádio sob a perspectiva da Educomunicação propõe o uso do rádio para ampliar a 

comunicação e o aprendizado da comunidade escolar. Assim, a Educomunicação é 

adotada e entendida nesse projeto como: “[...] o conjunto de ações inerentes ao 

planejamento, implementação e avaliação de processos, programas e produtos, destinados 

a criar e a fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos presenciais ou 

virtuais” (SOARES, 2000, p. 63).  

Quanto às oficinas, possuem duas horas de duração cada e ficaram assim 

distribuídas: 1) Educomunicação e Rádio Escolar, 2) A linguagem e os programas no 

rádio, 3) Produção e Roteiro e, por fim, 4) Edição em Rádio. Após as oficinas, a escola 

mantém a sua respectiva rádio escolar no ar e pode solicitar a equipe do projeto de 

extensão para novos assessoramentos caso seja necessário. Dessa forma, cada escola 

atingida por nossa intervenção educomunicativa tem a oportunidade de usar a Rádio 

Escolar da maneira que mais atenda às suas necessidades.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto de extensão: “Rádio Rocal do IFRN: Amplificando a Comunicação e o 

Protagonismo Juvenil na Escola” volta-se para o público interno do IFRN através da 

capacitação dos discentes para o uso do rádio e constante produção radiofônica, mantendo 

em funcionamento a Rádio Rocal nos intervalos e, principalmente, com a programação 
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em rede com os campi CNAT, CZN e CZL, no intervalo das 12 às 13h. Quanto ao público 

externo, o projeto volta-se para os discentes de escolas públicas, formando para o uso 

educativo e cultural do rádio no espaço escolar.  

O projeto iniciou-se em meados de 2017 através do Edital 01/2017-

DG/CAL/IFRN, atuando com o processo de formação interna e montagem do estúdio da 

Rádio Rocal. Sendo assim, a Rádio Rocal possui um estúdio instalado na unidade Rocas 

do IFRN- Cidade Alta e estreou no dia 24 de janeiro de 2018, sob o clima de muita 

empolgação por parte de toda a comunidade escolar do IFRN, produtores e ouvintes. O 

projeto também foi contemplado nos Editais: 01/2018-DG/CAL/IFRN e 01/2019-

DG/CAL/IFRN, dando prosseguimento ao funcionamento da Rádio Rocal e com novas 

metas de ampliação do projeto com transmissão da programação para os alunos e 

servidores do prédio Rio branco, tendo em vista que atualmente só pode ser ouvida no 

prédio das Rocas, além de amplificar a transmissão em rede para demais campus do 

IFRN. 

A programação da Rádio Rocal é ouvida no campus Cidade Alta através de 10 

caixas de som de 70W, instaladas em pontos estratégicos do IFRN. A rádio funciona nos 

intervalos das aulas e conta com uma grade de programação diversificada para atender a 

toda a comunidade escolar (discentes e servidores), tais como: o “Boletim Informa”, 

“Rádio em 1 minuto”, “Rocal Esporte Clube” (Jornalístico), “Nossa língua”, “Beat 

Cultural”, “Que cantor é esse?” (educativos-culturais), “Karaokê” e “Lá vem o trem” 

(interativos de entretenimento). 

 Nos campi Natal Central, Zona Norte e Zona Leste têm o mesmo procedimento 

de caixas de som espalhadas em pontos específicos de cada campus interligada ao 

computador que recebe o sinal da Rádio Rocal. Com a programação em rede, o Boletim 

Informa recebe notícias dos correspondentes dos campus envolvidos, assim os áudios são 

escutados pelos ouvintes distribuídos nos quatro IFRNs. Assim, no processo de produção 

colaborativa cada campus contribui com programas. O IFRN Zona Norte assina o 

programa “Na onda da pesquisa” que consiste em informações sobre os projetos de 

pesquisa desenvolvidos, também elaboraram spots educativos, feitos para a campanha 

semente 2019, como uma ação da Semana do meio ambiente. O IFRN Natal Central, além 

de contribuir com o envio de notícias para o Boletim Informa também elabora o programa 

“Aprender a Empreender” que busca atualizar os ouvintes sobre o mundo do 

Empreendedorismo. A proposta da Rádio Rocal transmitir em rede surgiu a partir da 

parceria com um aluno da graduação da UFRN, tendo gerado um Trabalho de Conclusão 

de Curso. Mesmo após o trabalho, os integrantes da Rádio Rocal e demais campi 

permanecem em rede, ampliando a comunicação interna do IFRN. 

Atualmente a equipe da Rádio Rocal, cidade alta é composta por 24 alunos, dos 

cursos médio integrado de Multimídia e Superior Tecnólogo em Produção Cultural, sob 

a coordenação de dois servidores do IFRN, que agem como Educomunicadores. Um dos 

objetivos é ampliar o número de alunos ao implantarmos as caixas de som no prédio Rio 

Branco para a transmissão da Rádio Rocal. 

A Rádio Rocal se atualiza a cada dia com novos programas para atender ao público 

interno, programas que são produzidos no processo colaborativo entre os alunos, 

dispostos nas equipes de locução, produção, edição e operação de áudio. Inclusive, o 

público ouvinte é constantemente consultado acerca da programação e das possíveis 

melhorias para a Rádio Rocal. A última pesquisa realizada junto ao público ouvinte em 
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parceria com o Projeto 50mm, constatou a aprovação da Rocal, tal como revela o discurso 

do ouvinte: “a Rádio Rocal é uma rádio bem representativa e aberta que está mudando a 

cara do campus e serve como um espaço de fuga que traz descontração auditiva, 

entretenimento, informação e integração”. Além disso, o projeto já capacitou mais de 60 

alunos do IFRN, desde 2017, para o uso educomunicativo do rádio, sendo bem avaliado 

pelos integrantes do projeto, conforme os relatos seguintes: “A Rádio Rocal é a rádio que 

fala pelas Rocas”; “É um canal de comunicação eclético que promove o diálogo, a 

interação, a integração com a comunidade escolar e o público externo trazendo 

informações e entretenimento”; “É um projeto de extensão que proporciona aos alunos 

aprender, praticar e gerar comunicação. Visa transformar o espaço escolar do IFRN 

utilizando a educomunicação e a liberdade criativa”.  

Nesse sentido, a execução do projeto de extensão tem trazido benefícios positivos 

para a comunidade educativa do IFRN, sendo, inclusive, destaque em matéria jornalística 

da emissora INTERTV Cabugi. Além disso, nosso projeto de extensão se desdobra em 

um projeto de pesquisa e apresentou artigo científico no II Congresso Internacional de 

Educomunicação e no VIII Encontro de Educomunicadores do Brasil que ocorreram em 

São Paulo em 2018.  

Quanto aos resultados obtidos com o público externo, destacamos que as escolas 

atendidas pelo projeto foram muito receptivas às propostas apresentadas. Os alunos do 

Instituto Padre Miguelinho se mostraram muito interessados e participativos ao longo das 

oficinas e, atualmente, estão na fase de resolver as questões técnicas da rádio escolar da 

referida escola para colocar em prática o conhecimento apreendido nas oficinas. Além 

disso, para o segundo semestre de 2019 realizaremos as oficinas junto a Escola Francisco 

Ivo Cavalcanti, com vistas à formação educomunicativa para dinamizarem a grade de 

programação radiofônica e melhoria do ecossistema comunicativo na escola.  

Voltando-se para o público interno do IFRN extrapolando o nosso campus de 

origem (Cidade Alta) e também focalizando as escolas públicas do RN, o projeto de 

extensão caminha a todo vapor a fim de contribuir e ampliar as intervenções 

educomunicativas e em espaços escolares, sensibilizando outras comunidades educativas 

para o uso criativo e dialógico da mídia rádio. Assim, adotamos o modelo de educação 

horizontal, caracterizado, na concepção de Freire (1985), como uma prática em que os 

sujeitos refletem e agem sobre a realidade, pois o que importa é que o sujeito aprenda a 

aprender, sejam protagonistas do saber. Tal como sustenta Kaplún (1985) é preciso que 

os sujeitos desenvolvam sua própria capacidade de decidir, de relacionar e de elaborar 

sínteses (consciência crítica). Nessa perspectiva, buscamos promover, através da rádio 

escolar, a reflexão e o direito de expressão dos discentes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto de extensão apresenta diferentes frentes de intervenção que buscam 

ampliar a comunicação, tendo em vista que a rede de transmissão entre os campi do IFRN 

e o intercâmbio de saberes entre o IFRN e escolas públicas de Natal tem contribuído para 

a criação de ecossistemas dialógicos e participativos no âmbito da escola pública. O 

projeto tem constado melhorias nas formas de expressão dos discentes por meio da 
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oralidade e da escrita dos integrantes do projeto, bem como no processo de reflexão em 

torno da mídia e de sua função social, desembocando no protagonismo juvenil. Os 

discentes do IFRN se assumem como Educomuicadores e capacitam demais discentes de 

escolas públicas num movimento que relaciona teoria e prática. Por termos participado 

de eventos científicos e de extensão, além de uma boa divulgação do projeto, outras 

escolas têm solicitado o processo de formação/capacitação e assessoramento da equipe 

Rocal do IFRN para implementar suas respectivas Rádios Escolares. O projeto tem metas 

de aprimoramentos ao longo do ano de 2019, sobretudo ampliando o público alvo 

atendido dentro e fora do IFRN. 
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SILVA, M. S. B.1; OLIVEIRA, M. B. R.2; SILVA, A. P. V.3; BRITO, N. P. S. 4; JUNIOR, J. G. B. G.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Ipanguaçu 
ÁREA TEMÁTICA: Comunicação 

 

 

RESUMO 
 
Este projeto tem por objetivo desenvolver e 
implementar um website para produção e 
divulgação de informações associadas às 
pesquisas, políticas, mercados e eventos do setor 
agrícola. Associado ao website, serão criados 
perfis nas redes sociais com a intenção de 

massificar a publicização das informações, tendo 
como objetivo atingir 10 mil colaboradores e 
pesquisadores, do início ao fim do projeto. Com 
o desenvolvimento do website, buscaremos criar 
vínculos entre o IFRN, comunidade cientifica e 
sociedade. 

 

 
 

ABSTRACT 
 
This project aims to develop and implement a 
website for production and dissemination of 
information associated with agricultural 
research, policy, market and events from 
agricultural field. Associated to the website, 
profiles will be created on social media with the 

intention of massifying the information, aiming 
to reach 10,000 collaborators and researchers 
from the beginning to the end of the project. With 
website development, we will seek to create 
informational links between IFRN, scientific 
community and society. 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A expansão da Internet e o avanço das tecnologias da informação e comunicação permitiram 
um aumento exponencial na quantidade de dados produzidos e liberados por diferentes usuários da 
grande rede. Pesquisas revelam que em meados de 2020 a produção de dados alcançará a marca de 
40 trilhões de Gigabytes (GANTZ, 2012). Atualmente, é fato que a Internet é o meio mais rápido para 
propagação de diferentes tipos de dados, por exemplo, textos científicos, fotos pessoais, músicas, 
notícias, entre outras. Devido à esta rede, a sociedade é atualizada de qualquer acontecimento em 
escala global em questão de milésimos de segundo. 

PALAVRAS-CHAVE: Agricultura, Agroecologia, Redes, Setor Agrícola, Website.  

KEYWORDS: Agriculture. Agroecology. Networks. Agricultural Field. Website.  
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Neste cenário, o grupo de pesquisa e extensão RURAL NEWS BRASIL (RNB) - 

Levando Informação ao Campo, do IFRN – Campus Ipanguaçu, busca por meio da criação 

de um website, propagar informações para diversos setores agrícolas, além do próprio 

Campus, pessoas externas também poderão usar esse meio para fins de pesquisa. Levando 

em conta o fácil acesso à internet e as pesquisas específicas, nosso site visa facilitar a 

comunicação com vários públicos. Paralelo a isso, sejam pequenos agricultores, 

pesquisadores, donos de empresas ou alunos, todos terão o site disponível para seus fins de 

pesquisa e colaboração, além desses, os próprios alunos do campus. 

Nas sociedades de informação, onde a rede é um elemento central da organização, 

um novo modelo comunicacional tem vindo a tomar forma: um modelo 

caracterizado por uma nova rede interpessoal, de um para muitos e de massa, que 

conecta públicos, participantes, utilizadores, empresas de difusão e editoras sob 

uma só matriz de rede mediática. (CARDOSO; LAMY, p.76, 2011). 

Grande parte dessa alta capacidade de proliferação de informação deve-se a grandes 

redes sociais como o Facebook®, Instagram®, Twitter® e Whatsapp®. Estas redes 

conectam milhões de usuários a um mundo virtual e são capazes de influenciar diretamente 

decisões baseadas em notícias, sejam elas relevantes ou não, verdadeiras ou não, a inserção 

em rede é determinante para o compartilhamento da informação e do conhecimento. Isto 

porque as redes são espaços valorizados para o compartilhamento da informação e para a 

construção do conhecimento (TOMAÉL; ALCARÁ; CHIRA, 2005). Diante disso, sabendo 

que grande parte da população brasileira dispõe de aparelho celular para comunicação, 

especialmente, após a expansão das configurações e modelos de smartphones, nosso website 

será vinculado às redes sociais, principalmente, perfis no Instagram e divulgação por 

Whatsapp. Com isso, o alcance de público que as mídias sociais atingirem, será de suma 

importância para o crescimento de visitas e colaborações ao site. 

Neste cenário, considerando as características geográficas do Brasil, o smartphone 

passou a ser a principal ferramenta de comunicação e acesso à informação da nossa 

população. Para o meio rural não é diferente, agricultores familiares e agropecuaristas já 

tomam decisões com base nas informações que chegam, muitas vezes, em tempo real ao seu 

aparelho. Diante deste arcabouço tecnológico, o nosso projeto busca viabilizar a produção e 

a disseminação de informações, especialmente, que possam levar conhecimento e inovação 

a todos os agentes envolvidos com o setor agropecuário, podendo ir além deles. 

Considerando as dificuldades de assistência técnica rural in loco e o ilimitado alcance 

geográfico da internet, temos consciência de que a nossa atuação poderá contribuir de forma 

positiva no dia-a-dia de uma grande parcela da população rural brasileira. 

2 METODOLOGIA 

Ao realizar as metas e atividades propostas neste projeto nós desenvolveremos um 

website, que utiliza as tecnologias HTML, CSS3, Javascript e o framework Node.js, que 

inclua e propague informações pertinentes para a área rural; bem como será feito um estudo 

aprofundado para aprendermos a como integrar dados de mídias sociais, Instagram e 

Facebook, com o website, e analisar a viabilidade de obter-se informações de outros websites 
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e mídias sociais de maneira automática via web scraping. Nós iremos disseminar resultados 

através de apresentações para o corpo discente e docentes em eventos locais, visando obter 

feedbacks e publicações de artigos em eventos científicos internos e externos. Pretendemos 

manter o projeto em andamento após o prazo definido neste edital, envolvendo mais 

colaboradores da instituição para contribuir com a disseminação de informações ao público. 

A princípio, o processo de desenvolvimento do website será dividido em três etapas. 

A primeira etapa se dará pela análise das características do contexto social que o website 

será inserido, abordagem e levantamento dos requisitos funcionais, requisitos não funcionais 

e limitações de hospedagem.  

Na segunda etapa será feita a implementação de uma versão inicial do website com o 

objetivo de dar início à publicação de conteúdo na web. Para seu cumprimento foi proposto 

uma solução visando o gerenciamento do conteúdo através do Github. A automação do 

processo de publicação de conteúdo no website, bem como a possibilidade de interação entre 

os leitores e o administrador, além da integração do conteúdo com os perfis do RNB nas 

redes sociais, será implementada ao longo da terceira etapa do desenvolvimento.  

A implementação das novas funcionalidades durante a terceira etapa do 

desenvolvimento terá o intuito de melhorar a usabilidade e facilitar o gerenciamento do 

conteúdo, a fim de, gradativamente, se chegar à versão final do website. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao realizar as metas e atividades propostas neste projeto, pretende-se alcançar os 

seguintes resultados: Compreender como ocorre o desenvolvimento de web sites utilizando 

tecnologias como teremos  HTML, CSS3 e Javascrip; Modelar e desenvolver um website 

que inclua e propague informações pertinentes para a área rural; Aprender como a integração 

de dados entre mídias sociais Instagram, Facebook e Twitter são concebidas através de 

bibliotecas Java; Analisar a viabilidade de obter informações de outros websites e mídias 

sociais de maneira automática, via web scraping; Disseminar nossos resultados através de 

apresentações para o corpo discente e docentes em eventos locais e nacionais, visando obter 

feedbacks; Disseminar resultados através da publicação de artigos em eventos científicos 

internos e externos; e Divulgar o website na comunidade, visando atingir e manter bem 

informado o público-alvo do projeto. Após o prazo definido neste edital, pretendemos 

manter o projeto em andamento, envolvendo mais colaboradores da instituição para 

contribuir com a disseminação de informações ao público. 

Tendo em vista esses objetivos, vale ressaltar nossas conquistas até o momento: 

foram realizadas reuniões semanais com os membros do projeto, dentre os meses de maio a 

julho/2019, que possibilitaram um melhor engajamento da equipe e instruções dos 

orientadores, como também o recrutamento de voluntários e bolsistas; a especificação da 

logomarca, que foi criada através de um concurso entre estudantes do IFRN – Campus 

Ipanguaçu, permitiu a divulgação do nosso projeto e a rica colaboração de 25 propostas de 

logomarcas, elegendo uma (Figura 1). Além disso, as definições de páginas HTML do site 

foram criadas e apresentadas durante nossos encontros semanais, assim como a criação de 
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perfis nas redes sociais como foi proposto no início desse documento. Portanto, devemos 

salientar a importância do acompanhamento no desenvolvimento de projetos, a fim de 

promover melhor o desempenho e o alcance de objetivos propostos. 

 

 

Figura 1: Logomarca eleita para representar o projeto Rural News Brasil 

 

         Tomando como exemplo do que já foi proposto no que se refere às funcionalidades do 

website, foram colocados alguns requisitos funcionais durante nossos sprints, dentre eles 

estão: Para os usuários; em início, na primeira tela os usuários poderão navegar entre as abas 

de eventos; artigos publicados por outros autores; atividades em nossa comunidade; bate-

papo; publicar seu artigo (necessário cadastro, login e avaliação do administrador do 

website); descobrir quem somos. Estará disponível também a pesquisa por filtro, onde o 

usuário poderá ir direto às publicações de seu interesse. Além disso, na tela haverá 

informações sobre o clima regional local do visitante, que servirá como complemento de 

informação. Em sequência, outro atalho informacional serão as mídias dos artigos que 

estarão visíveis, juntamente com as redes sociais do RNB (Facebook, Twitter e Instagram). 

Os requisitos referentes ao perfil administrativo estão sendo desenvolvidas de acordo com 

as necessidades dos administradores. 

        Após a definição dos requisitos funcionais, elaboramos protótipos do website com o 

que fora definido anteriormente; o processo de prototipação é o desenvolvimento rápido de 

software para validar os requisitos, tendo como objetivo levantar as funcionalidades do 

website, assim, o usuário pode experimentar o protótipo para ver como o software pode 

atender às suas necessidades e revelar erros e omissões nos requisitos; ao adotarmos essa 

técnica reduzimos os ricos quanto ao mau entendimento do cliente em relação ao site. 

 Quanto à metodologia da prototipagem, usamos a prototipação descartável em papel, 

visando o baixo custo e maior eficácia. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A criação deste website possibilitará não só a aprendizagem dos alunos envolvidos, 

mas também dos contribuidores que poderão colaborar conosco para enriquecer o site com 

informações seguras, conquistando assim leitores fiéis. 

Um website seguro e preciso de informações ganha a confiança de seus visitantes, 

além disso, o site voltado ao setor rural possibilitará que mais pesquisadores e agricultores 

sejam integrados às informações que os beneficiem, assim terão possibilidades seguras de 

aumentar o desenvolvimento de seus projetos e inovações.       

A internet é uma grande aliada para a realização de negócios, sejam eles novos ou 

um complemento para os já existentes. O marketing que nosso website transmite 

possibilitará aproximação com os visitantes, assim atingindo o público alvo.  
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PROJETO GERAÇÃO SOLIDÁRIA: ESTRATÉGIAS DE 
FORTALECIMENTO DA COMERCIALIZAÇÃO DOS PRODUTORES DA 
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GROSSOS¹ 
 

 
 
 
 

RESUMO 
 

O projeto busca expor uma experiência 
extensionista vivida através do projeto Geração 
Solidária e da Incubadora Tecnológica para o 
Fortalecimento de Empreendimentos 
Econômicos Solidários (IFSOL), trazendo 
especificamente o relato de um dos grupos 
assistidos pela Incubadora: a Associação 
Quilombola de Agricultores de Sítio Grossos 
(AQASG), localizada no município de Bom 
Jesus/RN. Foram desenvolvidas ações 
estratégicas, tais como criação de marca, 
materiais gráficos, Instagram comercial e 
Missão, Visão e Valores voltados para o 

fortalecimento da comercialização e divulgação 
da associação. A avaliação do projeto e de seus 
resultados demonstra a necessidade de 
aprofundamento da análise acerca da eficácia das 
ações propostas e desenvolvidas assim como do 
processo interno de apropriação da marca pela 
associação e comunidade. Espera-se, desse 
modo, oportunizar condições de maior 
autonomia social e econômica, fortalecer e 
difundir princípios e práticas de economia 
solidária e avançar no entendimento das 
dinâmicas e relações entre marketing, identidade 
e comunidades tradicionais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¹ Trabalho orientado por Alyson Thiago Fernandes Freire, professor de Sociologia do IFRN - Campus Natal 
Zona Norte e Mestre Ciências Sociais pelo PPGCS- UFRN. Contato: alyson.freire@ifrn.edu.br 
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ABSTRACT 
 
 

 
The project seeks to expose an extensionist 
experience lived through the Solidarity 
Generation project and the Incubadora 
Tecnológica para o Fortalecimento de 
Empreendimentos Econômicos Solidários 
(IFSOL), specifically reporting on one of the 
groups assisted by the Incubator: the Associação 
dos Agricultores Quilombolas de Sítio Grossos 
(AQASG), located in the municipality of Bom 
Jesus / RN. Strategic actions were developed, 
such as brand creation, graphic materials, 
commercial Instagram and Mission, Vision and 
Values aimed at strengthening the association's 

marketing and dissemination. The evaluation of 
the project and its results demonstrate the need 
for further analysis of the effectiveness of the 
proposed and developed actions as well as the 
internal process of brand appropriation by the 
association and community. Thus, it is expected 
to provide conditions of greater social and 
economic autonomy, strengthen and disseminate 
principles and practices of solidarity economy 
and advance the understanding of the dynamics 
and relationships between marketing, identity 
and traditional communities. 

 
 

 
KEYWORDS: Promotional Marketing, Association, Quilombolas, Solidarity Economy 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A maior empregabilidade feminina encontra-se em postos de trabalho vulneráveis, 

representados pelo trabalho sem registro, serviço doméstico, autônomos que trabalham 

para o público e trabalhadores familiares (SANCHES & GEBRIM, 2003) mediante essa 

realidade, o projeto Geração Solidária foi desenvolvido em 2016, através de uma parceria 

entre o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) juntamente com a Fundação de Apoio a Educação e ao Desenvolvimento 

Tecnológico do Rio Grande do Norte (FUNCERN) e o Ministério do Trabalho e Emprego 

(TEM), tendo como objetivo o “Fomento, capacitação e fortalecimento de 

empreendimentos econômicos solidários constituídos por mulheres e jovens de baixa 

renda de Natal, Mossoró e territórios circunvizinhos no Rio Grande do Norte 

(SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA, 2016). Até o final de 2018, quando 

se findou o projeto, o Geração Solidária contava com a atuação de três campis: Mossoró, 

Natal Central e Natal- Zona Norte, o que proporcionou no campus Natal Zona Norte a 

criação de uma Incubadora Tecnológica para o Fortalecimento de Empreendimentos 

Econômicos Solidários do IFRN (IFSOL). 

A economia solidária compreende uma diversidade de práticas econômicas e 

sociais cujo processo produtivo é organizado pelos trabalhadores que são gestores da 

produção e das relações de trabalho e participam do processo decisório (ZANCHET, 

2008) por essa razão, o campo de atuação escolhido pela IFSOL foi a Central de 

Comercialização da Agricultura Familiar e Economia Solidária (CECAFES), localizada 

em Natal/RN, a Central abrange uma numerosa quantidade de associações, cooperativas 

e grupos informais. O primeiro passo da Incubadora dentro da CECAFES foi mapear os 

Empreendimentos Econômicos Solidários (EES) que em sua maioria contava com a 

participação de mulheres e jovens, um dos critérios do Geração Solidária, pois o objetivo 

é que as mulheres consigam adquirir cada vez mais sua autonomia econômica, ajudando 

a si mesmas e as suas famílias, e que os jovens possam ser participantes ativos na 

construção de espaços de decisão nas políticas públicas de economia solidária. Foram 

selecionados 16 empreendimentos, dentro dos parâmetros estabelecidos pelo projeto, para 

serem atendidos pela IFSOL. Dentre esses empreendimentos selecionados abordaremos 

especificamente a Associação dos Agricultores Quilombolas de Sítio Grossos (AQASG). 

Localizada em Bom Jesus, município no estado do Rio Grande do Norte e 

microrregião do Agreste Potiguar, a associação quilombola é marcada por uma 

insuficiente assistência pública e caracterizada pela vivência no meio rural, realizando 

atividades econômicas como: agricultura familiar, produção e comercialização. O grupo 

é formado por 25 associados e associadas, sendo a sua principal fonte de renda a produção 

e comercialização de pães artesanais e bolos regionais. No momento do projeto a AQASG 

encontrava-se com grandes dificuldades em acessar mercado e obter um retorno 

financeiro que garantisse a subsistência do grupo, lavando grande parte da comunidade a 

procurarem outros meios de renda e enfraquecendo a participação ativa dos associados 
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dentro da associação. Diante disso, a Incubadora buscou atender a associação com foco 

na parte comercial, pois é a expertise do campus Natal- Zona Norte, dado que o campus 

oferta cursos na área de Comércio e Marketing. 

 

 

2 METODOLOGIA 
 

A metodologia utilizada consistiu em uma entrevista estruturada, que são questões 

elaboradas por meio de um questionário em sua totalidade estruturado, no caso as 

perguntas são formuladas antecipadamente, e se possui a cautela de não distanciar-se 

delas (LODI, 1974 apud LAKATOS, 1996). O roteiro foi elaborado com perguntas 

focadas na área de comercialização. A partir do diagnóstico inicial foi possível elaborar 

o plano de ação, que de acordo com Steiner (apud STONER, 1982, p. 90) “é um processo 

através do qual administradores decidem „o que deve ser feito, quando fazer, como será 

feito e quem fará”, através também das estratégias de marketing, que segundo Cobra 

(1991, p. 16) diz que "planejar estrategicamente é criar condições para que as 

organizações decidam rapidamente diante de oportunidades e ameaças, otimizando as 

vantagens competitivas em relação ao ambiente correncial em que atuam". A primeira 

atividade desenvolvida foi a criação da marca através da aplicação de um briefing, que 

possui a finalidade de coletar dados sobre marketing, público alvo, concorrência, 

objetivos do projeto, custos e cronograma, pois faz parte das principais atividades para o 

desenvolvimento da área de comunicação visual (BRUCE; COOPER; VAZQUES, 1999). 

E assim houve a possibilidade de compreender qual a percepção dos associados sobre 

seus produtos e a imagem que queriam transmitir por meio da marca. 

Após o desenvolvimento da criação da marca foi possível fazer os treinamentos 

focando mídias sociais, numa perspectiva de ampliar os meios de comercialização dos 

produtos, e assim angariar novos consumidores. A criação e o progresso dos materiais 

foram pensados para gerar conveniência, tendo em vista que o empreendimento atua tanto 

na CECAFES quanto em ferinhas em outras regiões, como por exemplo: a ferinha local 

de Bom Jesus-RN, e com isso se fez necessário pensar na praticidade desses materiais 

para transportar sem nenhum tipo de transtorno. Através do que foi desenvolvido na parte 

de comunicação visual notou-se a importância de criar missão, visão e valores para 

AQASG. Fischmann e Almeida (2007), os autores afirmam a relevância da instalação das 

diretrizes de uma organização, elencando como princípio a missão; que consiste na parte 

da razão pelo qual a empresa existe, logo na sequência visão; quais são as metas futuras 

que a empresa almeja alcançar, que é fortalecida por meio da tomada de decisão que está 

atrelada aos valores; os padrões éticos da empresa. Com aplicação de instrumentos de 

coleta e a análise dos dados, realizando um contraponto por meio da teoria e da realidade 

prática do empreendimento. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 
 

Das atividades realizadas pela AQASG surgiram outros materiais e aplicações. A 

partir do briefing foi possível criar uma marca, que futuramente se desdobrou em rótulos 

de produtos, irmãs de geladeira, banner de precificação e um banner relatando a história 

da associação quilombola. Durante o treinamento de mídias sociais foi criado um 

Instagram onde são divulgadas informações tanto sobre os produtos quanto sobre o grupo. 

Em missão, visão e valores foi possível retomar o propósito da fundação da AQASG, 

assim como o objetivo que desejam alcançar futuramente e como querem ser vistos no 

dia a dia, o que é muito importante para nortear o caminho da associação. Mediante essa 

última atividade citada, surgiu a curiosidade em tentar entender de forma mais 

aprofundada como está a atual situação da AQASG quanto participação ativa dos 

associados, visto que em missão, que é o propósito da criação, foi relatado que partia de 

uma necessidade em se ter uma independência econômica e social, porém o que se 

percebeu é que nos dias atuais houve uma grande migração dos associados para os 

trabalhos formais que eram praticados noutro tempo, enfraquecendo assim a atuação de 

muitos deles. Diante disso percebe-se a necessidade de um projeto de pesquisa que 

possibilite averiguar raízes mais profundas sobre o desequilíbrio na participação dos 

membros da associação, bem como analisar a eficácia das ações realizadas através da 

IFSOL. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Espera-se através desse trabalho contribuir com a AQASG de forma a oportunizar 

condições de maior autonomia social e econômica, fortalecer e difundir princípios e 

práticas de economia solidária, avançar no entendimento das dinâmicas e relações entre 

marketing, identidade e comunidades tradicionais; assim como colaborar com a atuação 

da IFSOL, com o meio acadêmico através de projetos de pesquisa e quiçá com a criação 

de outras incubadoras de economia solidária. 

2505 



IFRN | Campus Mossoró 

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 
BRUCE, M.; COOPER, R.; VASQUEZ, D. Effective desing management for small 

businesses. Desing Studies, v. 20, p. 237-325,1999. 

 

COBRA, M. Plano estratégico de marketing. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1991. 

 

 
FISCHMANN, Adalberto Américo; ALMEIDA, Martinho Isnard Ribeiro de. 

Planejamento Estratégico na Prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

 
 

LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa. 3a 

edição. São Paulo: Editora Atlas, 1996. 

 

MINISTÉRIO DO TRABALHO SUBSECRETARIA DE ECONOMIA SOLIDÁRIA 

(SENAES). Mulheres e jovens: economia solidária como alternativa para ampliação 

do trabalho e renda em Natal e Mossoró Rio Grande do Norte. Brasília, 2016. 

 

SANCHES, S., GEBRIM, V.L.M. O trabalho da mulher e as negociações coletivas. 

Estudos avançados 17 (49), 2003. 

 

STONER, J. A. Administração. 2. ed. Rio de Janeiro: Prentice Hall do Brasil, 1982. 

 

ZANCHET, M. S. Características dos empreendimentos econômicos solidários no 

Paraná. Paraná: Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 

(IPARDES), 2008. 

2506 



                                             
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

                     

 

 

 

 

 

UM SISTEMA WEB PARA DISSEMINAR INFORMAÇÕES: INTEGRADO 
COM FACEBOOK, WHATSAPP E INSTAGRAM. 

 

ÁREA TEMÁTICA: Comunicação. 

 

 

RESUMO 
 
O referendo projeto objetiva desenvolver e 
implementar um sistema web para produção e 
divulgação de informações associadas ao setor 
agropecuário, com notícias que envolvam o 
mercado, políticas agrícolas, pesquisas, 
inovações e eventos. Juntamente com o sistema, 
serão criados perfis em redes sociais, 

intencionando massificar a publicização das 
informações. Serão postados artigos semanais, 
com posterior disseminação para a comunidade 
interna e externa do IFRN-Campus Ipanguaçu, 
os quais chegarão a produtores e trabalhadores 
rurais, profissionais da área e interessados.

 

 

 

ABSTRACT 

 
The referendum project aims to develop and 
implement a web system for production and 
dissemination of information associated with the 
agricultural sector, with news involving the 
market, agricultural policies, research, 
innovations and events. Together with the 
website, profiles will be created in social 

networks, intending to massify the publicization 
of the information. Weekly articles will be 
posted, with subsequent dissemination to the 
internal and external community of the IFRN-
Campus Ipanguaçu, which will reach producers 
and rural workers, professionals in the area and 
interested parties. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema web, setor agropecuário, redes sociais, desenvolver, implementar. 

KEYWORDS: Web system, agricultural sector, social networks, develop, implement. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil vive hoje em um contexto de expansão tecnológica constante, e os impactos dessa 
expansão são notáveis em todos os setores da sociedade, gerando melhorias e facilitando diversas 
atividades cotidianas, especialmente o acesso rápido à informação. No tocante à informação, isso não é 
um simples acaso, com 138 milhões de brasileiros possuindo um smartphone ficou mais fácil ter acesso 
a internet, seja ela móvel ou fixa. 

Desta forma, especialmente o homem do campo moderno se encontra em uma posição que talvez 
seus ancestrais nunca tenham imaginado, com toda a informação do mundo na palma da mão. Ainda 
assim, esta classe necessita de um sistema web que possibilite a propagação de notícias associadas ao 
campo de forma simples e através de seus principais canais de comunicação: as redes sociais.  

Devido a isso, este projeto tem por objetivo desenvolver e implementar um sistema web que 
sintetize informações associadas ao setor agropecuário, divulgando informações que envolvam o 
mercado, políticas agrícolas, pesquisas, inovações e eventos, de forma que a plataforma se integre ao 
Facebook, Twitter, Instagram e WhatsApp, permitindo uma maior e mais fácil propagação das notícias, 
de forma a atingir, principalmente, a população rural de forma mais rápida e simples. 

2 METODOLOGIA 

O sistema web será desenvolvido utilizando tecnologias das quais teremos HTML, CSS3 e 
JavaScript sendo utilizadas para o desenvolvimento da camada de interação com o usuário. O Node.js 
será utilizado como ambiente de execução JavaScript server-side e o MySQL foi definido como o SGBD 
a ser utilizado. Para mais, será utilizado arquitetura MVC, com a qual teremos nosso sistema dividido 
em três camadas: View, camada de interação com o usuário, Controller, camada responsável por receber 
todas as requisições do usuário, e Modle, a camada responsável pela manipulação dos dados. Também 
será adotado o método ágil Scrum para fazer a gestão e planejamento do projeto, onde o dividiremos em 
sprints mensais (ciclos nos quais as atividades serão executadas).  

A princípio, a primeira etapa do desenvolvimento do sistema se dará pela análise e levantamento 
dos requisitos funcionais e não funcionais, limitações de hospedagem, modelagem de casos de uso e 
prototipação. Esta etapa será fundamental para que possamos executar as etapas seguintes com êxito.  

Em paralelo a segunda etapa de desenvolvimento visamos dar início a publicação de conteúdo na 
web, e para se alcançar este objetivo será feita a implementação de uma versão inicial do sistema. Esta 
versão inicial não contará com a integração com as redes sociais e o processo de publicação do conteúdo 
será feito através do gerenciamento de um repositório no GitHub, com o qual o servidor fará deploy 
contínuo, facilitando a publicação de conteúdo de forma manual, inserindo-os direto no repositório, e 
com pré-formatação HTML, CSS3 e JavaScript. 

A automação do processo de publicação de conteúdo no sistema, bem como a possibilidade de 
interação entre os leitores e o administrador, além da integração do sistema com as redes sociais, será 
implementada somente ao longo da terceira etapa do desenvolvimento. Ao concluirmos esta etapa, 
espera-se termos um sistema com uma melhor usabilidade e fácil gerenciamento de conteúdo online. 

Em paralelo a todas as etapas descritas acima, faremos um aprofundamento teórico, estudando o 
funcionamento e conceitos de todas as tecnologias necessárias para o projeto. Será feito uma análise das 
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vantagens e desvantagens de se introduzir tais tecnologias em nossa aplicação, e em quais contextos de 
desenvolvimento elas podem ser mais adequadas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o desenvolvimento deste site, desejamos modelar e desenvolver um sistema web que possa 
disseminar informações do meio rural, como também visamos ter uma ampla compreensão de como 
funcionam as linguagens HTML, CSS e JavaScript. Como também, possibilitar que todas as publicações 
no geral sejam compartilhadas por meio de redes sociais, no caso, Facebook, Instagram, WhatsApp. 
Dessa forma, fazendo com que as informações do meio rural, como eventos ou inovações, sejam 
distribuídas para o público, sendo eles trabalhadores rurais, produtores, profissionais da área ou 
simplesmente pessoas que tenham interesse nas informações dispostas na publicação.  

Os encontros feitos até o momento, além de possibilitar uma melhor comunicação entre os 
componentes, proporcionou que com o conhecimento já adquirido em HTML e CSS, respectivamente, 
uma linguagem de marcação e uma linguagem de estilização, fosse possível que o Frontend do sistema 
web já fosse desenvolvido, e assim alcançando as expectativas desejadas do grupo, todavia isso não quer 
dizer que futuramente não modifiquemos o Frontend do sistema, ao contrário, é esperado que com o 
passar do tempo, com manutenções o sistema web seja atualizado, e por fim o Backend que será 
programado com JavaScript e no momento encontra-se em andamento, porém é esperado que logo em 
breve esteja concluído, pois o método de planejamento e andamento Scrum possibilita um ágil 
desenvolvimento do projeto. 

No sistema web serão postados informações, podendo ser pesquisas, artigos, informações 
referentes ao mercado agropecuário, dentre outras coisas, com o objetivo de ajudar a comunidade interna 
do IFRN-Campus Ipanguaçu, como também a comunidade externa, buscando atingir um público inicial 
estimado de 10 mil pessoas de plataformas digitais do início ao final do projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Por fim, o sistema web a partir dos critérios estabelecidos pelos componentes que seriam eles, a 
utilização das linguagens HTML, CSS e JavaScript, e o sistema estando agregado com redes sociais, 
como por exemplo: WhatsApp, Instagram e Facebook. Portanto, podendo disseminar as informações do 
sistema em outras mídias. Em vista disso, desejamos um sistema web confiável, em que os leitores dos 
artigos, eventos e inovações, possam navegar tranquilamente para que assim, os mesmos desfrutem das 
informações dispostas no sistema, podendo deste modo trabalhar no meio agrícola de forma segura com 
o conhecimento que será disponibilizado.
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SE LIGA NO ENEM 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó 
ÁREA TEMÁTICA: Comunicação (Ciências Sociais Aplicadas)  

 

RESUMO 
 
Educação e comunicação são necessidades 
presentes em todos os campos em que 
prevalecem as relações humanas e técnicas. 
Com o viés de auxiliar a comunidade estudantil 
de Santa Cruz e cidades adjacentes, o projeto 
intitulado "Se liga no Enem" pretende elaborar 
quarenta vinhetas de 30 segundos de duração. 
As vinhetas conterão informações requeridas 
pelo Exame Nacional do Ensino Médio, 
contemplando as disciplinas propedêuticas. O 
conteúdo elaborado será veiculado diariamente 

na Associação Rádio Comunitário Santa Rita, 
com sede no município de Santa Cruz e 
abrangência de sinal de 35 quilômetros. Com o 
auxílio de docentes e discentes do Instituo 
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Rio Grande do Norte e da Associação Rádio 
Comunitária Santa Rita, pretendemos motivar, 
esclarecer e instruir a comunidade estudantil da 
região do Trairi para que os mesmos tenham 
uma experiência exitosa ao realizarem o Exame 
Nacional do Ensino Médio.  

 

 

ABSTRACT 

 
Education and communication are present 
necessities in all the fields in which the human 
and technical relations prevail. With the 
assistant's slant the student community of Santa 
Cruz and adjacent cities, the project entitled "If 
it calls in the ENEM" intends to prepare forty 
vignettes of 30 seconds of duration. The 
vignettes will contain informations applied by 
the National Examination of the Secondary 
education, contemplating the disciplines 
propedêuticas. The prepared content will be 
conveyed daily in the Association 
Communitarian Radio Santa Rita, with thirst in 

the local authority of Santa Cruz and range of 
35 kilometers sign. With the help of teachers 
and pupils of Instituo Federal of Education, 
Science and Technology of the Big Rio of the 
North and of the Association Communitarian 
Radio Santa Rita, we claim to cause, to explain 
and to instruct the student community of the 
region of the Trairi so that same they have an 
experience exitosa while carrying out the 
National Examination of the Secondary 
education. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, educação, Disciplinas Propedêuticas, Radiodifusão. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Fundamentação Teórica 

A ação educativa que se realiza como aprendizagem é mais complexa e 

compreende a essência da comunicação. Exige a participação plena e a 

intercomunicação frequente entre os diversos parceiros do processo. Todos devem estar 

envolvidos no mesmo desejo de avançar no conhecimento, ou seja, se transmutar, ser 

diferente. Ser melhor não apenas pelas aquisições cognitivas, mas pela formação ampla 

da pessoa em termos de valores, comportamentos individuais e sociais, capacidade 

crítica e autonomia para pensar e agir. Essa necessidade educacional é inerente ao ser e 

se apresenta em todos os seus momentos vivenciais, independente da escolarização 

(Kenski, 2008). 

 

Para Paulo Freire (1987) a comunicação transforma seres humanos em sujeitos 

na medida em que é vista como um processo da comunicação, uma construção 

partilhada do conhecimento mediada por relações dialógicas entre os homens e o 

mundo. Neste contexto, podemos destacar a radiodifusão como um veículo de 

comunicação de grande atuação social, pois através desta mídia, pessoas das mais 

diferentes classes sociais, culturais e econômicas tem acesso à informação e ao 

entretenimento. É sem dúvida um veículo democrático com papel importante na 

construção de conhecimentos.  

 

Como essa mídia se faz presente nos diversos espaços da sociedade 

influenciando o modo de vida das populações, é possível afirmar que a comunidade 

estudantil faz uso da mesma. Nesse contexto, a veiculação de conteúdos educacionais 

nas rádios passa a ser uma eficaz ferramenta pedagógica, que auxilia não apenas na 

formação cidadã dos discentes, como também, amplia a comunicação deste com a 

escola de modo a auxiliar o processo de ensino-aprendizagem.  

 

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) foi criado em 1998 para ser uma 

avaliação de desempenho dos estudantes de escolas públicas e particulares do Ensino 

Médio. Com a veiculação de vinhetas com conteúdo temático para o ENEM, os 

discentes presentes na região do Trairi têm uma oportunidade diária de sistematizarem 

seus estudos, ampliarem seus conhecimentos e sua confiança na participação do ENEM, 

tendo o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

KEYWORDS: Communication, Education, Propedeutic Disciplines, Broadcasting. 
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(IFRN) como uma instituição participe do processo e de referência em qualidade de 

ensino.   

É de conhecimento de todos que as Rádios Comunitárias desempenham um 

importante papel na comunidade na qual se encontra, à medida que, através dos 

programas ali veiculados, tornam acessíveis aos moradores a aquisição de 

conhecimentos que os auxiliam no exercício de sua cidadania. Com a veiculação de 

vinhetas com conteúdos temáticas para o ENEM, os discentes presentes na região do 

Trairi serão estimulados diariamente a sistematizarem seus estudos, ampliarem seus 

conhecimentos e sua confiança na participação do exame, tendo o IFRN como uma 

instituição participe do processo e de referência em qualidade de ensino. 

A oferta dos conteúdos do ENEM veiculada pela rádio comunitária local além 

estimular os discentes a realizarem o ENEM, servirá de incentivo para a ampliação de 

seus estudos e auxiliarão os interessados a terem acesso às instituições de nível superior 

pública e com qualidade reconhecida, garantindo assim, o estreitamento dos laços entre 

o IFRN e a comunidade estudantil de diferentes instituições de ensino da região do 

Trairi.   

 

1.2 Objetivo Geral 

Elaborar quarenta vinhetas de rádio que viabilizem informações sobre as 

disciplinas propedêuticas exigidas no Exame Nacional do Ensino Médio.  

1.3 Objetivos Específicos 

• Selecionar professores de cada matéria para comentar dicas sobre o 

ENEM; 

• Gravar áudios de 30 segundos até 3 minutos; 

• Incrementar dicas de estudos e apoio emocional ao público 

• Utilizar a parceria como espaço para a divulgação de olimpíadas locais, 

entre outros assuntos. 

2 METODOLOGIA 

Incialmente foi realizada reuniões com discentes e docentes interessados em 

participar da atividade. Em seguida, houve uma reunião com os coordenadores da 

Associação Rádio Comunitária Santa Rita (figura 1), a fim de estabelecer parceria entre 

as instituições. Após contato com as partes interessadas, os alunos interessados foram 

orientados em como proceder na gravação dos temas sugeridos pelos professores das 

disciplinas propedêuticas. As entrevistas tiveram duração máxima de 5 minutos e 

posteriormente foram editas para 60 segundos de duração cada. Os professores após 

apresentação pessoal e da instituição, frisaram temas relevantes do seu conteúdo 

específico. Após edição das gravações com o programa Sony Vegas Pro, um total de 20 
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vinhetas foram encaminhadas para a Associação Rádio Comunitária Santa Rita e são 

veiculadas diariamente 30 chamadas. 

As primeiras iniciativas para a execução do projeto serão: 

• Selecionar alunos e professores para formar equipes que elaborarão o conteúdo 

referente a cada disciplina propedêutica; 

 

• Formar a equipe responsável pelas gravações e edições dos conteúdos; 

          Após a formação da equipe, os próximos passos serão voltados para a elaboração 

das vinhetas: 

 

• Realizar reuniões semanais por equipe para produção das vinhetas. 

 

• Escolher os conteúdos abordados por cada disciplina. 

 

• Elaborar oito vinhetas para cada conteúdo propedêutico, totalizando quarenta, 

com duração de trinta segundos cada vinheta. 

 

 

]  

               Coordenador do Projeto em visita a Associação Rádio Comunitária Santa Rita. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A expectativa deste projeto que é a consolidação do mesmo como produto 

institucional do Campus IFRN Santa Cruz e, com isso, viabilizar o estreitamento entre 
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os laços da comunidade com nossa instituição, colaborando com a formação 

educacional e moral dos discentes da região do Trairi tem sido alcançada.  

Com a realização desse trabalho oportunizamos aos docentes e discentes um 

estreitamento interpessoal e institucional com a comunidade da cidade de Santa Cruz, 

colaborando com o desenvolvimento educacional e moral de todos os participantes.  

A associação Rádio Comunitária Santa Rita conta com a participação de 

voluntários e de apoiadores culturais para garantir seu funcionamento, é extremamente 

importante que instituições de ensino colaborem com sua programação, uma vez que a 

radiodifusão alcança diferentes públicos, seja no ambiente rural ou urbano. Assim, além 

de colaborar com uma programação educacional estreitamos a relação entre a 

comunidade e instituição de ensino.  

O impacto na comunidade com a divulgação de atividades do IFRN via 

radiodifusão é imediato, nos possibilitando a divulgação de inúmeros conteúdos como 

oferta de cursos, data dos exames de seleção, dia de reuniões de pais e mestres, etc.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É de vital importância que os Campi do IFRN presentes no interior do estado do 

Rio Grande do Norte busquem na radiodifusão uma forma alternativa de comunicação 

com as comunidades circunvizinhas. Tendo em vista as várias possibilidades de 

abordagens e a permeabilidade nos diferentes contextos sociais, além de espaço fértil 

para divulgação das atividades realizadas pelo IFRN as rádios comunitárias constituem 

um ambiente propício ao estimula do pensamento e consolidação de valores sociais, 

morais e educacionais. Esperamos nas próximas edições do projeto envolver mais 

discentes e docentes para que assim ampliemos cada vez mais a contribuição de nosso 

instituto com a comunidade como na divulgação de olimpíadas locais e demais 

programas educacionais disseminados pelo Campus. Dessa forma, o projeto por meio 

do envolvimento com a comunidade externa tem um papel de transformação social, 

impactando de forma positiva na educação do aluno de forma interdisciplinar. 
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O INSTAGRAM COMO FERRAMENTA PARA AUMENTAR O 
ALCANCE DO InFoRmaNdo 

 
 
 

RESUMO 
 

Este trabalho foi desenvolvido pelo 
coletivo InFoRmaNdo, projeto de 
extensão do IFRN – Campus São Paulo do 
Potengi, e permite que os discentes 
busquem entender/conhecer mais sobre 
redes sociais, em especial o Instagram, 
comunicação social e produção textual, 
objetivando compreender e observar o 
alcance do Instagram tendo como público- 

alvo a comunidade externa e interna ao 
Campus. Através de análises de gráficos 
disponibilizados pelo Instagram foi 
possível notar qual é o público que o 
InFoRmaNdo possui em seu perfil e que 
estratégias podem ser desenvolvidas para 
ampliar o alcance do projeto e de seu 
principal objetivo: informar. 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 

This work was developed by the collective 
InFoRmaNdo, an extension project of 
IFRN - Campus São Paulo do Potengi, and 
allows students to seek to understand / 
know more about social networks, 
especially Instagram, social 
communication and textual production, 
aiming to understand and observe the 
scope. Instagram targeting the Campus 
external and internal 

community. Through graphical analysis 
provided by Instagram it was possible to 
notice which is the public that 
InFoRmaNdo has in its profile and what 
strategies can be developed to broaden the 
scope of the project and its main objective: 
inform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
O projeto InFoRmaNdo é uma ação de extensão desenvolvida no Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – Campus São Paulo do 

Potengi (SPP), que tem como objetivo integrar atividades de língua portuguesa e de 

comunicação social através da produção e da divulgação de textos da esfera jornalística. 

O projeto surgiu de uma necessidade de unir a divulgação de informações à prática 

de produção textual no IFRN – SPP. O InFoRmaNdo começou suas atividades em 2015, 

como parte da comissão de comunicação, na realização da cobertura e da divulgação dos 

eventos ocorridos no Campus. Inicialmente, atuava por meio da confecção de jornais 

impressos, mas percebeu-se que seria mais efetivo se as informações fossem apresentadas 

nas redes sociais. Assim, através das redes sociais, Facebook e Instagram, apresentamos as 

comunidades externa e interna o que acontece no IFRN – SPP. 

A respeito do uso da tecnologia na comunicação social, Castells (1999, p. 16) nos diz 

que “A sociedade é que dá forma à tecnologia de acordo com as necessidades, valores e 

interesses das pessoas que utilizam as tecnologias”. E para suprir a necessidade de interação 

e propagação de informações, surge a Internet. Em 1990, ela começou a alcançar mais a 

população e, em 2006, a Internet inaugurou uma nova etapa com o surgimento das redes 

sociais, como, por exemplo, Facebook e Instagram. 

A primeira rede social em que o InFoRmaNdo atuou, no ano de 2017 (que foi o ápice 

para entrada nas redes sociais) foi o Facebook, mas com o passar do tempo, percebeu-se a 

necessidade de expansão para mais uma rede, foi então que se optou por agregar o Instagram 

e trabalhar com as duas redes sociais concomitantemente. 

O Facebook, criado por Mark Zuckerberg, Andrew McCollum, Dustin Moskovitz e 

Eduardo Saverin, é uma rede social virtual lançada em 4 de fevereiro de 2004. Em 4 de isso, 

a maior outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos, sendo, 

por isso, a maior rede social virtual em todo o mundo. A pesquisa feita pela Socialbackers1, 
uma empresa de análise e desempenho de marketing digital, apresenta como resultado que os 

profissionais de marketing podem encontrar mais oportunidades de geração de valor para os 
seus negócios, em termos de escala e interação do público, no Facebook e em seus 

aplicativos derivados. 

A rede social Instagram foi criada por Kevin Systrom e Mike Krieger, e lançada em 

2010; em 2012, o Instagram foi comprado pelo Facebook por 1 bilhão de dólares. A 

Socialbackers realizou uma pesquisa para saber quais eram as tendências para as mídias 

sociais em 2019. Na questão do engajamento, o Instagram se destaca, segundo a pesquisa. 
 

 
1 ROSA, Natalie. Pesquisa revela que Instagram é uma rede social mais engajada que o Facebook. 

Disponível em: <https://canaltech.com.br/>. Acessado em: 4 Jul. 2019. 
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O Instagram, em abril de 2012 já contava com mais de 100 milhões de usuários ativos. Hoje, 

o Instagram faz parte da cibercultura, no contexto da globalização. 

Neste trabalho temos como objetivo apontar o Instagram como ferramenta para o 

alcance de novas informações. Buscamos entender como ocorre o processo de interação com 

as publicações do InFoRmaNdo no Instagram, fazendo um levantamento de quem são seus 

seguidores, entendendo como são escolhidas as horas de maior acesso ao nosso perfil, 

buscando descobrir o porquê de as pessoas seguirem a página e, com base nessas descobertas, 

trabalhar para aumentar o público que acompanha a rede social do projeto. 

 
2 METODOLOGIA 

 
Conforme foi dito, vamos analisar dados da atuação da página do InFoRmaNdo na 

rede social Instagram. Apesar de o projeto atuar com publicações 

semelhantes/compartilhadas no Instagram e no Facebook, tem-se a preocupação de atender 

às particularidades de cada rede social. Tendo isso em vista, procura-se realizar as 

publicações relacionadas ao Campus para que todos os que formam a comunidade IFRN – 

SPP, de forma direta e indireta, possam ter acesso. Daí o cuidado com o uso de uma 

linguagem, que mesmo seguindo a norma culta/formal da língua portuguesa, aproxima-se do 

público-alvo: o jovem. 

Outro aspecto a que se tem bastante atenção é o perfil de nossos seguidores. As redes 

sociais do InFoRmaNdo, em especial o Instagram, são compostas por diversos seguidores, 

mas afinal, quem seriam eles? 

Sabe-se que os seguidores de alguma maneira apresentam vínculo com o IFRN – 

SPP. A maior parte é composta por alunos, mas também temos servidores (técnicos e 

docentes), terceirizados e familiares. Destacamos que alguns pais dos estudantes 

acompanham as ações de seus filhos através das publicações do InFoRmaNdo. 

Os integrantes do projeto percebem que as pessoas acompanham as redes sociais 

porque nelas são rapidamente divulgadas notícias relacionadas ao IFRN – SPP. 

Analisamos o Instagram do InFoRmaNdo durante três semanas, para fazermos um 

levantamento de quem são nossos seguidores, de onde nossos seguidores são, que tipo de 

publicações tem mais interações, em que horário e dia as pessoas costumam interagir mais 

com as publicações. 

Algumas características são mantidas em todas as semanas observadas, por exemplo, 

nossos seguidores, em sua maioria, são das cidades de Natal – RN, São Paulo do Potengi – 

RN (SPP – RN) e Barcelona – RN, quando interagem ou visitam nosso perfil no 
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Instagram. Deve-se salientar que isso acontece pelo fato de que grande parte de nossos 

seguidores moraram e/ou frequentam de alguma maneira tais cidades. 

 

Gráfico 1 - Cidades de onde são/estão nossos seguidores. 

1ª semana: 17 a 23 de junho de 2019. 
 

Fonte: Print Screen. Instagram (2019). 
 

Sobre as interações, verifica-se que na primeira semana, entre os dias 17 e 23 de 

junho de 2019, houve apresentações artísticos-musicais no auditório Fabião das Queimadas, 

do Campus IFRN – SPP. Com isso, os seguidores, quando interagiam com nossas 

publicações, a localização mais frequente era em São Paulo do Potengi/RN. Como efeito, 

tivemos mais acessos vindos de SPP – RN do que de Natal, já que Natal normalmente se 

apresentou com maior público interagindo. 

Na semana seguinte, entre os dias 24 e 30 de junho de 2019, tivemos o encerramento 

do semestre com a disciplina de Artes I e II para algumas turmas do ensino médio integrado. 

Na quinta-feira, 27 de junho de 2019, houve intervenção artística relacionada a disciplina 

Artes I e na sexta-feira, 28 de junho de 2019, tivemos uma mostra teatral referente a 

disciplina Artes II, logo tivemos mais engajamento nesses dois dias. 

 

Gráfico 2 – Dias com mais interações nas publicações. 

2ª semana: 24 a 30 de junho de 2019. 

Fonte: Print Screen. Instagram (2019). 
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Na última semana, entre os dias 02 e 08 de julho de 2019, houve poucas interações, 

pois já estava se aproximando do final do semestre e essa foi uma semana em parte dedicada 

às provas finais de matérias semestrais. Em função disso, notou-se menos interações em 

relação as outras semanas. 
 

Gráfico 3 - Dias com mais interações em nossas publicações. 

3ª semana: 02 a 08 de julho de 2019. 
 

 
Fonte: Print Screen. Instagram (2019). 

 

 

Ressaltamos que através dessas análises reconfiguramos a nossa forma de realizar as 

publicações. Passamos a publicar priorizando os horários de 12h e 18h, em razão de que são 

nesses horários que se apresentam mais interações. Acredita-se que isso ocorra devido ser o 

momento da saída dos nossos alunos e servidores. 

 

Gráfico 4 – Horas com mais interações em nossas publicações. 

3ª semana: 02 a 08 de julho de 2019. 
 

 

Fonte: Print Screen. Instagram (2019). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As abordagens que usamos para aumentar e alcançar mais pessoas/seguidores através 

de nossas publicações foi vital para atendermos melhor o nosso público. Com a 

disponibilidade desses gráficos gerados pelo Instagram torna-se mais acessível saber qual é 

a medida mais adequada para continuar sempre informando de uma maneira clara e objetiva. 

O primeiro gráfico nos apresenta as cidades que os seguidores são/estão quando 

interagem com nossas publicações. Os dados revelam que há destaque para Natal/RN, pois 

a maior parte de nossos servidores (técnicos e docentes) reside na capital e, após o 

desempenho de suas atividades profissionais, retornam ao lar. Nos gráficos 2 e 3, verifica- 

se a oscilação do número de interações com nossas publicações quando há uma semana 

repleta de eventos e quando apresentamos uma semana sem muitos eventos. Pelos gráficos, 

constata-se que conforme acontecem mais eventos, automaticamente aumentamos nossas 

interações. Por fim, o último gráfico apresenta as horas com mais interações em nossas 

publicações. Através da análise desse gráfico, passou-se a priorizar os horários de 12h e 18h 

para realizarmos nossas publicações, pois são os horários entre os turnos escolares o que 

possibilita que os discentes (o maior público) acessa à rede social. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

No momento em que recordamos quais foram as atividades realizadas no decurso 

deste projeto, é possível identificar que o objetivo principal, que é gerar o maior alcance das 

publicações no Instagram, tendo como público-alvo a comunidade externa e interna, está 

sendo alcançado. Deve-se enfatizar que a função social/educacional de levar a informação 

para todas as pessoas está sendo desempenhada pelo projeto InFoRmaNdo. 
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COMUNIC-AÇÃO II 
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ÁREA TEMÁTICA: (Comunicação). 

 

 

RESUMO 
 
O projeto de extensão Comunic-ação II é uma 
continuação do seu bem-sucedido projeto 
precursor, desenvolvido em 2017, “Comunic-
Ação”. Em sua primeira versão (2017), o projeto 
pretendeu, primeiramente, instaurar o setor da 
Comunicação Social no Campus Lajes, através 
de práticas jornalísticas e de comunicação social, 

a fim de estreitar os laços entre o IFRN Lajes e a 
Microrregião de Angicos. A missão foi 
cumprida. O objetivo continua sendo delinear e 
deixar demarcadas todas as práticas relativas a 
execução de eventos institucionais, de 
solenidades e de cerimoniais institucionais. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The Communic-Action II extension 

project is a continuation of its successful 
precursor project, developed in 2017, 
“Communic-Action”. In its first version (2017), 
the project first intended to establish the Social 
Communication sector at Campus Lajes, through 
journalistic and social communication practices, 

in order to strengthen the ties between IFRN 
Lajes and the Microregion of Angicos. The 
mission has been accomplished. The objective 
remains to outline and demarcate all practices 
related the execution of institutional events, 
solemnities and institutional ceremonials. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Extensão, Eventos, Cerimoniais, Interação. 
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1 INTRODUÇÃO 

O setor da Comunicação Social, presente (em teoria) em todas as instituições 

públicas oficiais, é responsável pela circulação e divulgação, interna e externa, do 

conhecimento e da informação produzidos pela instituição e pela comunidade. O projeto 

“Comunic-Ação”, pioneiro na rede do IFRN, nasceu, originalmente (2017), da 

necessidade urgente de se instaurar e fomentar a Comunicação Social no Campus 

Avançado Lajes, de maneira que isso pudesse intercalar os mais variados setores do 

Campus, como o ensino, a setor pedagógico, a pesquisa, a extensão, a tecnologia da 

informação e a comunidade estudantil como um todo, através de práticas jornalistas e de 

comunicação social, na divulgação de eventos acadêmicos, trabalhos artísticos, projetos 

de extensão e de pesquisa e de notícias institucionais 

O passo adiante é justamente a continuação do projeto, entretanto com um foco 

dirigido à gestão de eventos (científicos e solenes), obedecendo-se, sempre, a sequência 

lógica: planejamento – protocolo – cerimonial. A segunda missão deste projeto, portanto, 

é aprendermos, atuarmos e deixarmos demarcadas todas as práticas relativas a execução 

de eventos institucionais (pedagógicos, científicos e artísticos), de solenidades e de 

cerimoniais institucionais. 

O trabalho desenvolvido na organização geral de um evento e na condução do 

cerimonial e protocolo contribui na formação da imagem que as pessoas envolvidas irão 

guardar da instituição. Os Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia 

constituem espaços de grande visibilidade social, por isso, é de fundamental importância 

que as pessoas levem uma boa imagem da instituição. Além de conceder uma educação 

de qualidade, é importante que seus feitos sejam também transmitidos da melhor forma 

possível. 

 

2 METODOLOGIA 

Optamos pela utilização do “Método da Comunicação Interativa”, que consiste na 

troca de informações multidirecional entre duas ou mais partes. Consideramos a forma 

mais eficiente de garantir entendimento comum por todos, pois esta metodologia é a mais 

adequada para uma comunicação que necessita de resposta ou quando a interação é 

essencial para garantir que a mensagem foi transmitida apropriadamente. 

Delinear e deixar demarcadas todas as práticas relativas a execução de eventos 

institucionais (pedagógicos, científicos e artísticos), de solenidades e de cerimoniais 

institucionais; e fomentar a comunicação interna e externa do conhecimento produzido 

pela comunidade acadêmica do IFRN, em especial do Campus Avançado Lajes. 

KEYWORDS:  Communication, Extension, Events, Ceremonials, Interaction. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O acompanhamento e avaliação do projeto é feito de maneira constante e 

continuada, por seu coordenador e equipe responsável, assim como por via de apreciações 

e análises institucionais oficiais e não oficiais (páginas na web).  

Assim como trabalhamos pela manutenção da Comunicação Social do Campus 

Avançado Lajes, através da interação completa entre a comunidade da Microrregião de 

Angicos e o Campus, este projeto almeja consolidar as práticas relativas a execução de 

eventos institucionais (pedagógicos, científicos e artísticos), de solenidades e de 

cerimoniais institucionais.  

Todos os seus resultados estão sendo demonstrados de forma constante, tanto na 

página oficial do Campus Avançado Lajes quanto em outras formas de mídias oficias, 

como a página do Campus no Facebook, no Instagram, revista NUART, no canal oficial 

do Campus no Youtube dentre outros.  

O projeto pretende, ainda este ano, promover um ciclo de oficinas, para três 

prefeituras e três escolas da região, com o intuito de repassar a experiência da 

Comunicação Social aos setores públicos. 

O projeto já foi apresentado em cinco eventos: III SECITEX Campus Caicó 

(2017), VII EXPOTEC Campus Macau (2018); VIII EXPOTEC Campus Santa Cruz 

(2018); I EXPOTEC Campus Lajes (2018); e 8º CBEU (Congresso Brasileiro de 

Extensão Universitária), na UFRN. Intentamos ainda apresentar matéria para a Revista 

InforM, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, a fim de relatar as experiências 

obtidas através do projeto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Projeto de Extensão “Comunic-Ação II” tem se mostrado uma ótima 

experiência para servidores e alunos do Campus que, até então, tinham pouco ou nenhum 

conhecimento e prática na área da comunicação social. O Projeto tem se mostrado uma 

ótima experiência construída, na qual aprendemos errando e acertando, mas sempre nos 

guiando pelo planejamento, pela programação e atendimento ao público interno e externo 

ao Campus. 

O Projeto também tem se mostrado bastante útil ao Campus já que o mesmo ainda 

não conta com um setor e com servidores específicos e exclusivos para atender ao setor 

da Comunicação Social. 
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NATAL 
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IFRN – Campus Natal - Cidade Alta;  

ÁREA TEMÁTICA: Cultura e Direitos Humanos 

 

 

RESUMO 
 
A Constituição do Brasil, no Art. 215, garante 
aos brasileiros o direito social à cultura. O acesso 
às fontes da cultura e a difusão das manifestações 
artísticas integram-se aos direitos humanos e 
afiguram-se como distintivo da pessoa e da 
condição humana, mas necessitam do empenho 

das escolas para que o aluno possa conhecer, 
apropriar-se dos espaços artísticos e participar da 
vida cultural. O Catálogo Bilíngue dos Espaços 
Culturais do Município do Natal contribui para o 
exercício da cidadania.

 

 

 

ABSTRACT 

The Constitution of Brazil, in Art. 215, guarantees to brazilians the social right to culture. Access to 
the sources of culture and the diffusion of artistic manifestations are integrated with human rights and 
seem to be distinctive of the person and the human condition, but they need the commitment of the 
schools so that the student can know, appropriate the artistic spaces and participate in cultural life. 
The Bilingual Catalog of Cultural Spaces of the Municipality of Natal contributes to the exercise of 
citizenship. 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Catálogo Bilíngue; Direito Cultural 
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1 INTRODUÇÃO 

A cultura reflete o modo de vida e de desenvolvimento humano das sociedades, 

interferindo nas crenças, nos modos de pensar e de agir, bem como no fortalecimento dos grupos 

humanos e de suas respectivas identidades. A Constituição Federal, no Art. 215, (BRASIL, 1988) 

define que o Estado garantirá aos brasileiros o pleno exercício dos direitos culturais e o acesso 

às fontes da cultura nacional, apoiando e incentivando a difusão das manifestações artísticas e a 

valorização dos espaços culturais dos grupos participantes do processo civilizatório nacional. 

Uma vez definidos no texto constitucional (MATTOS; MATTOS, 2012), os direitos culturais 
integram-se ao rol de direitos humanos e afiguram-se como distintivos da pessoa e da condição 

humana, mas necessitam do empenho das organizações e da sociedade, para que os cidadãos 

possam conhecer e participar da vida cultural.  

A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão (1789) “sustentou serem os indivíduos 

portadores de direitos inerentes à pessoa humana, tais como direito à vida e à liberdade” 

(MACHADO, 2007). Nesta perspectiva, a cultura mantém estreita relação com o modo de vida 

de um povo, segundo Barros (2007), é socialmente aprendida e transmitida, através do cultivo 

material, espiritual e subjetivo, das práticas, usos, costumes e outras subjetividades particulares, 

que caracterizam a diversidade de manifestações e expressões dos distintos grupos humanos.  

Ao consolidar preceitos constitucionais, o Projeto Catálogo Bilíngue dos Espaços 

Culturais do Município do Natal busca parceria entre instituições de educação e gestão dos 

espaços artísticos culturais do Natal, com vistas à valorização da diversidade, à apropriação 

afetiva dos espaços artísticos, à universalização do acesso, à produção e à fruição cultural pelos 

alunos. A proteção e a promoção da diversidade cultural local, expressas nas práticas, serviços e 

bens artísticos e culturais, são determinantes para o exercício da cidadania e o desenvolvimento 

da nação, por isso, a efetiva participação e o acesso da população menos favorecida aos espaços 

artísticos culturais deve ser incentivada pelo sistema educacional. O respeito à memória, à 

identidade coletiva e aos valores persistentes entre os membros das comunidades consolida a 

igualdade de acesso às fontes da cultura nacional e o usufruto do direito social à cultura. 

A garantia aos cidadãos do direito de acesso e de fruição do patrimônio cultural coaduna-

se com estratégias de participação nas decisões sobre políticas culturais, definida pela ideia de 

cidadania cultural, que se consolida como um direito dos cidadãos, segundo Chauí (2006), a 

partir do qual a divisão social é manifesta e trabalhada. No exercício dos seus direitos, os 

cidadãos, como sujeitos sociais e políticos, se comunicam, se diferenciam e entram em conflito, 

recusando formas de cultura ou recriando outras, que dinamizam o processo cultural. 

O reconhecimento do papel dos poderes públicos, em distintas instâncias, na instituição 

de políticas de apoio e de incentivo às atividades culturais aumenta a efetivação do acesso à 

cultura, através da participação da sociedade civil e das organizações na definição de metas dos 

planos de cultura. Portanto, o dever do Estado coliga-se com a assunção de responsabilidade 
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pelos cidadãos - sujeitos de direitos e deveres -, no intuito de conhecer, apropriar-se e usufruir 

dos espaços artísticos e da vida cultural. Assim, o direito social, garantido pela Constituição 

Federal, pode ser efetivamente fruído pelos cidadãos (MATTOS, 2016). Nesta perspectiva, os 

docentes e os alunos do Curso Técnico de Guia em Turismo têm ciência de que os projetos de 

extensão podem ser utilizados para fins públicos de modo que o CAL/IFRN, em conjunto com a 

comunidade escolar e com a sociedade civil, segundo Batista (2011), contribuam para facilitar 

os meios e criar os mecanismos de democratização,  acesso às fontes, o eventos e aos espaços da 

cultura, para usufruto dos direitos culturais. 

O projeto de Extensão, denominado “Catálogo Bilíngue dos Espaços Culturais do 

Município do Natal,” nesta Fase II, vem promovendo, num primeiro momento, a construção de 

estratégias para usufruto do direito social à cultura. Os alunos do primeiro semestre do Curso 

Técnico Subsequente em Guia de Turismo e do Curso Superior de Produção Cultural, do 

CAL/IFRN recebem um Passaporte Cultural, de modo a familiarizarem-se no usufruto dos 

espaços e eventos culturais. Ao longo dos semestres letivos, os alunos são incentivados a 

construir conhecimentos e alternativas de apropriação afetiva, usufruto da arte e da cultura local, 

com segurança e autonomia, criando ou participando das atividades e dos eventos artísticos do 

Natal. Posteriormente, há um incentivo à visita e guiamento para compreensão da importância 

histórica dos espaços na constituição da identidade e a memória da comunidade, fruindo dos 

bens, produtos e serviços culturais, quer seja nas atividades de turismo ou de produção cultural. 

O costume e o hábito de apropriação dos espaços artísticos, com respeito e igualdade de acesso, 

possibilitam o usufruto dos bens, produtos e serviços culturais, que contribuem para o exercício 

cidadão e o melhor desempenho profissional na área do turismo e da produção cultural, dos 

formandos do IFRN. 

Ao construir conhecimentos e apropriarem-se dos espaços artísticos do Município do 

Natal, a instituição pública (IFRN) ajuda a consolidar o usufruto do direito social à cultura, 

pressupondo atenção a um tipo de acadêmicos e de comunidade, que integram as camadas da 

população menos assistidas ou excluídas do exercício de seus direitos culturais por sua condição 

socioeconômica, etnia, deficiência, gênero, faixa etária, domicílio e ocupação. Deste modo, o 

Projeto de Extensão Catálogo Bilíngue dos Espaços Culturais do Natal, iniciado em agosto de 

2018 e projetado até setembro de 2019, no Município do Natal, integra alunos e docentes, de 

modo a criar uma interface com o Projeto de Pesquisa Passaporte Cultural, ambos sob a 

coordenação da Professora Mára Beatriz Pucci de Mattos, agregando os docentes do Curso 

Técnico Subsequente em Guia de Turismo (Patrícia Amaral, Helio Franco, José P. Silva Junior, 

Euclides Neto e Rose Anne Catão Ouriques) e do Curso Superior de Produção Cultural (Surama 

Lemos). Também participam da sistematização, da captação de imagens e da diagramação do 

catálogo bilíngue os alunos-bolsistas Alisson Matheus de Lima, do Curso Técnico em Guia de 

Turismo e Anne Jacqueline Julião Penha, do Curso Superior em Produção Cultural, agregando-

se à equipe a estagiária da UFRN Jennifer Katarina Miranda da Silva, responsável pela capa do 

catálogo. 

A integração dos projetos combina as abordagens quantitativas e qualitativas e une as 

partes, adequando-se a uma perspectiva interdisciplinar, que se contrapõe às posições 

reducionistas de fragmentação do que é complexo e holístico. O uso do Método Misto constitui 

alternativa teórica para inconsistências de uso de tradições de pesquisa, separadamente, que 

dizem respeito às interpretações, socialmente construídas e incertas. O empoderamento dos 
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acadêmicos e docentes, envolvidos no projeto, diz respeito à atitude colaborativa com membros 

da comunidade escolar e campos marginalizados, revigorando o sentimento de cidadania, de 

confiança institucional e de respeito perante a sociedade. 

O estudo inicia-se com procedimentos de pesquisa exploratória, sob a forma de pesquisa 

bibliográfica e documental, em concomitância com o incentivo dos alunos ao uso do Passaporte 

Cultural, de modo a proporcionar familiaridade do aluno e de suas famílias com os espaços 

artísticos culturais do Município do Natal. A pesquisa e o uso do passaporte possibilitam uma 

leitura e apropriação crítica das contribuições feitas pelos artistas, gestores, pesquisadores e 

documentos remanescentes à história, aos espaços e à vida cultural do Natal.  

Posteriormente, os alunos e docentes elaboraram um roteiro turístico, contendo dados 

sobre os espaços culturais do Município do Natal, realizam um seminário e atividade de 

guiamento, percorrendo os bairros históricos. Permanentemente, há um entrelaçamento com o 

Projeto de Pesquisa Passaporte Cultural, para que os alunos recebam e utilizem o Passaporte 

Cultural, juntamente com suas famílias, quando em visita aos espaços artísticos e, efetivamente 

participem de eventos, de modo a usufruir dos bens artístico-culturais e exercitar a cidadania.  

Num primeiro momento, os alunos e docentes se concentram na pesquisa documental, 

registram fatos do contexto e descrevem as características dos espaços culturais. Na segunda 

etapa, ocorre a correção ortográfica pelo docente de Língua Portuguesa e a tradução do catálogo 

pelo professor de inglês, em concomitância com o registro fotográfico por alunos-bolsistas, que 

observam e vigiam a atuação dos gestores na preservação do patrimônio público. Após a recolha 

de dados e registro de imagens, ocorre a diagramação e a impressão do Catálogo Bilíngue dos 

Espaços Artísticos Culturais do Município do Natal para ser distribuído aos alunos do Curso 

Técnico de Guia de Turismo e de Produção Cultural, do CAL/IFRN. 

Constitui o objetivo geral do projeto respeitar as metas dos planos de Extensão e suas 

linhas de desenvolvimento voltadas ao turismo regional e à preservação das manifestações 

culturais, dinamizando intercâmbios interdisciplinares, para elaborar produtos de difusão cultural 

(Catálogo Bilíngue dos Espaços Artísticos Culturais do Município do Natal), que auxilie na 

melhoria da qualidade do turismo e  do ensino técnico, oportunizando o usufruto da  arte, direito 

social à cultura.  

Os objetivos específicos traduzem-se em: identificar e promover a apropriação dos 

espaços artísticos, a igualdade de acesso e usufruto dos bens, produtos e serviços culturais, 

qualificando o exercício dos profissionais da área do turismo e da produção cultural; Propor 

atividades interdisciplinares para melhoria da qualidade do ensino técnico, qualidade de vida da 

população e preservação das manifestações culturais; Coletar dados, catalogar e fotografar os 

espaços artísticos culturais do Natal; Criar um Catálogo Bilíngue dos Espaços Artísticos 

Culturais do Município do Natal e torná-lo acessível aos estudantes do CAL/IFRN. 

2 METODOLOGIA 

No estudo, as estratégias de pesquisa e os procedimentos do Método Misto integram 

tradições metodológicas e fundem dados qualitativos e quantitativos, segundo Mattos (2016), 

motivando os pesquisadores a incorporar diferentes perspectivas. A fusão de dados quali-
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quantitativos, de distintas fontes, interconecta os subsídios, segundo Creswel (2010), de modo 

a alcançar resultados mais abrangentes e “tornar a realidade mais clara” (Freire, 2011, p. 58). 

Inicialmente, a pesquisa bibliográfica e documental apresenta aspectos do contexto 

cultural do Natal e busca informações em sites, obras literárias e documentação sobre história 

dos espaços artísticos. Posteriormente, nas etapas de redução, organização, verificação e de 

análise dos dados busca atender aos objetivos ou problema proposto (Gil, 2012), construindo 

uma relação dialética entre teoria e prática reflexiva. A integração e o diálogo entre tradições 

metodológicas articulam o todo com as partes, hibridizando dados, para alcançar subsídios reais 

e detalhados, que complementam e enriquecem a compreensão dos espaços artísticos e dos 

nichos culturais do Município do Natal, incentivando ao usufruto do direito social à cultura. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Espera-se construir e disseminar o conhecimento sobre os espaços artísticos, de modo a 

possibilitar aos alunos e à comunidade escolar a apropriação mais afetiva e o usufruto dos 

espaços artísticos culturais do município do Natal, agregando docentes, alunos e comunidade 

na busca de inovação, articulação entre teoria e prática e atendimento às necessidades. Ao 

integrar os docentes e alunos num processo de construção do Catálogo Bilingue dos Espaços 

Culturais do Município do Natal, dissemina-se o conhecimento para além dos muros da escola.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As questões culturais dependem da complexa interação entre Estado, organizações e 

sociedade civil, para fomentar um tipo de educação que preserva, protege, respeita e vigia a 

ação dos poderes públicos. O desafio às ações colaborativas e dialógicas impelem à tomada de 

consciência da interdependência cultural da espécie humana pela apropriação amorosa dos 

tempos, dos saberes, dos lugares, dos valores e das memórias, que ajudam a compreender as 

condições, contradições, posições, identidades diversas e o potencial de cada povo da Terra.  

Os princípios que orientam o projeto enaltecem a extensão, em consonância com a 

pesquisa e o ensino, viabilizando a relação transformadora entre a instituição e a sociedade, a 

integração disciplinar e entre cursos técnicos e tecnológicos, de responsabilização social para 

com as comunidades no usufruto do direito à cultural. O desenvolvimento cultural, a 
dinamização turística e a produção de material didático de difusão cultural e turística – Catálogo 

Bilíngue dos Espaços Artísticos Culturais do Município do Natal –, contribui para qualidade do 

ensino e o estreitamento das relações interinstitucionais, gerando vida mais digna à população. 

Todos têm o direito de conhecer os meios e de participar da vida cultural da comunidade, 

compartilhar os avanços científicos e seus benefícios, obter crédito e sustento por seu próprio 

trabalho. A construção de conhecimentos, a formação humana, a qualificação para o mercado 

das profissões permite gerar uma compreensão mais crítica com respostas inovadoras e criativas 

às necessidades da população, à bioeconomia e ao empreender num mundo em mudança. 
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Musical Exagerados: descrição analítica de uma produção artística 
colaborativa realizada no IFRN 
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RESUMO 

 
O presente artigo busca a compreensão e 
problematização acerca da construção 
colaborativa do Musical Exagerados, 
apresentado à sociedade potiguar no 
auditório Pedro Silveira e Sá Leitão, 
localizado no Instituto de Educação, Ciência 
e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN – no ano de 2018. O Musical fez parte 
do projeto de extensão da instituição: O 
Popular em Ambiente Musical. O projeto 
oportunizou um espaço de reflexão acerca 
dos riscos à saúde física e intelectual dos 
jovens. Diante disso, com foco no recorte 
histórico e musical do Rock da década de 
1980, tratou de questões de suma 
importância aos jovens da atualidade, como 
o risco do uso das drogas e as formas de 
contagio do HIV. A metodologia transitou 

em observação analítica da construção do 
Musical. A partir disso, a coleta dos dados 
ocorreu por meio de questionário eletrônico 
e entrevista aberta. Na fundamentação 
teórica, usou-se autores da área da Educação 
e também autores que discutem acerca do 
Teatro Musical. Como resultado, a produção 
do Musical Exagerados demonstrou o 
entendimento de que há diversas 
potencialidades humanas as quais podem ser 
trabalhadas a partir da construção artística 
coletiva. Constatou-se que os alunos podem 
conquistar competências como liderança, 
confiança, disciplina, autoestima, dentre 
outras, a partir do envolvimento na 
construção de um trabalho artístico.  
 

 

 

ABSTRACT 
This article aims to understand and discuss 
about the collaborative construction of 
Musical Exagerados, presented to the 
Potiguar society in the auditorium Pedro 
Silveira e Sá Leitão, located at the Institute 
of Education, Science and Technology of 
Rio Grande do Norte - IFRN - in 2018. The 
musical was part of the institution's 
extension project: The Popular in Musical 

Environment. The project provided a space 
for reflection on the risks to the physical and 
intellectual health of young people. Given 
this, focusing on the historical and musical 
background of Rock in the 1980s, it 
addressed issues of major importance to 
young people nowadays, such as the risk of 
drug use and the forms of HIV infection. The 
methodology went into analytical 

PALAVRAS-CHAVE: Produção musical. Trabalho colaborativo. Educação transdisciplinar.  
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observation of the construction of the 
musical. From this, the data collection 
occurred through electronic questionnaire 
and open interview. In the theoretical 
foundation, were used authors from the area 
of Education as well as authors who discuss 
about the Musical Theater. As result, the 
production of the musical Exagerados 

demonstrated the understanding that there 
are several human potentialities that can be 
developed from the collective artistic 
construction. It was found that students are 
able to increase skills such as leadership, 
confidence, discipline, self-esteem, among 
others, from the involvement in the 
construction of an artwork. 

1 INTRODUÇÃO 

O Musical Exagerados fez parte do cumprimento das metas do projeto de extensão 
O Popular em Ambiente Musical, o qual apresentou caráter pedagógico de forma a 
proporcionar formação artística e provocar reflexões em relação aos conhecimentos 
artísticos, inseridos numa dimensão histórico/cultural. Tal projeto, forneceu, de forma 
prática e teórica, o acesso dos conhecimentos acerca da cultura popular brasileira, voltado à 
comunidade externa e interna do IFRN, Campus Natal-Central.  

O objetivo da construção artística foi oportunizar uma interação coletiva dos jovens 
envolvidos a partir do espelhamento histórico/cultural do Rock da década de 1980, 
abordando tanto as questões artísticas como também os conflitos dos adolescentes da época, 
com ênfase na reflexão sobre as escolhas dos jovens. Nessa lógica, buscou-se a 
problematização inicial por meio da seguinte questão: O que é ser jovem e quais os seus 
limites? Na intenção de eleger olhares críticos acerca da questão apresentada, iniciou-se a 
construção do Musical Exagerados.  

Na perspectiva de ser um Musical, houve a interação de diversas formas de 
conhecimento, a exemplo do teatro, da música e da dança. Esse uso se justifica uma vez que 
as linguagens artísticas vêm se afirmando como forma de auxílio na construção e compilação 
dos conhecimentos adquiridos no ambiente acadêmico, de forma a assegurar que os alunos 
aprendam com base em suas próprias experiências (ROSA, 2006). Outras práticas, como a 
liderança e o trabalho em grupo se fizeram presentes, de forma a induzir aos participantes 
maiores níveis de responsabilidade e comprometimento. 

Um dos principais anseios da realização do musical foi prover aos envolvidos uma 
interação de razão, corpo e sentimento, o que, de acordo com Rosa (2006), faz com que o 
processo de ensino e aprendizagem seja mais eficaz para suas vidas e desenvolvimentos 
socioculturais. Segundo a autora, o musical é,  

[...] um gênero artístico que traz muitas possibilidades de expressão 
artísticas aos envolvidos, pois engloba no mesmo evento, o canto, a 
dança e a interpretação teatral. Além disso, o recurso do Musical, no 
processo de educação, estimula o aprendizado em outros campos de 
saber tais como o social, o psicológico e, sobretudo, o cultural. 
(ROSA, 2006, p. 22).  

Bergamo (2014) afirma que, ao longo da história vimos os musicais espelharem o 
que ocorre na sociedade de seu país, muitas vezes o gênero tratou de temas políticos. O 
musical Exagerados vai de acordo a essa premissa, justamente por retratar importantes 
causas sociais que exercem impacto principalmente na juventude brasileira, não só na década 
de 1980, como ainda atualmente. 

KEYWORDS: Musical production. Collaborative work. Transdisciplinary education. 
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 VII SIMPÓSIO DE EXTENSÃO | V SECITEX 3  

1.1 PLANEJAMENTOS INICIAIS DO MUSICAL EXAGERADOS 

Como planejamento inicial, houve uma reunião com todos os agentes envolvidos 
com o projeto. Foi explicado o olhar pedagógico do musical e como seria o papel da 
coordenação, enfatizando a busca por uma construção colaborativa, com a escolha de líderes 
por áreas.   

O musical contou com a participação dos alunos das turmas do Técnico Integrado e 
também da comunidade externa. Como primeira decisão do grupo, ocorreu a separação das 
equipes de trabalho, com a escolha de integrantes com o perfil de colaborar como líder de 
cada área de conhecimento. Diante disso, dividiu-se as partes: pesquisa, produção de textos, 
encenação, coreografia, iluminação e banda musical, com a eleição do líder para cada espaço 
de atuação.  No que tange a banda, criou-se um grupo específico para o musical, chamado 
“Os Epistemológicos”1. 

1.2 OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS: DESCRIÇÃO ANALÍTICA. 

Nos primeiros ensaios, foi possível perceber pontos característicos da organização de 
um trabalho artístico. Nesses detalhes, na perspectiva de pesquisadores, observou-se uma 
gama de cenários distintos.  

Inicialmente, notou-se a disposição dos participantes para estabelecer vínculos, tanto 
uns com os outros, quanto com a produção em si, como exposto por um participante no 
seguinte comentário: 

Trabalhar com arte e com pessoas é sempre revigorante. Conhecer o 
seu personagem, trabalhar em grupo e vencer suas próprias barreiras 
é sempre um trabalho árduo, porém extremamente recompensador.2 

Em alguns ensaios, houve certa dispersão por parte dos atores. Isso foi melhorado 
com o passar das reuniões, quando os participantes começaram a desenvolver maior 
responsabilidade, como notado no seguinte comentário: 

Com certeza sinto que o trabalho em grupo me ajudou a crescer. 
Estar na produção, comunicação, cenário, preparação teatral no 
início, ainda e manter uma atualização quase que diária com o 
coordenador do projeto e ainda atuar me forçou a ter uma 
responsabilidade imensa nos sentidos de aprender a lidar com 
pessoas e ao mesmo tempo manter uma postura profissional.3 

 Foi evidente a evolução do comportamento e foco dos envolvidos no projeto. A 
questão da liderança foi motivo de discussão, já que, inicialmente, o papel do líder parecia 
não bem definido, porém, ao longo dos ensaios, notou-se destaque de alguns participantes 
em relação a essa competência. 

1.3 O QUE OS PARTICIPANTES PENSAM DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO 
DO MUSICAL  

                                                
1 Grupo musical com a estética das bandas de Rock da década de 1980. O grupo foi formado pelos seguintes 
instrumentos: 2 guitarras, 1 baixo elétrico, 1 bateria e 2 vocais.  
2 Informação adquirida por meio de questionário eletrônico respondido pelos participantes do projeto. 
3 Informação adquirida por meio de questionário eletrônico respondido pelos participantes do projeto. 
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Quanto à forma com a qual o processo do Musical influenciou no âmbito pessoal da 
vida dos alunos envolvidos diretamente com a produção do espetáculo, pode-se afirmar que 
foi realizado um trabalho satisfatório, Já que, segundo informações obtidas através de 
questionário eletrônico respondido pelos participantes, houve melhora nas relações 
interpessoais envolvendo os próprios membros, além de proporcionar crescimentos 
individuais tanto na questão psicológica, quanto na questão artística e profissional, 
envolvendo saída da zona de conforto e aumento da responsabilidade.  

Segundo Rosa (2006), as variadas formas de arte devem ser trabalhadas como 
linguagens que tratam sobre as expressões do ser humano, bem como seus sentimentos, 
emoções e pensamentos, levando em consideração a união entre os aspectos cognitivos, 
estéticos e afetivos. Propondo também a interação e comunicação social entre os indivíduos 
envolvidos na produção. Algo que foi bastante observado na produção em questão, como 
refletido no seguinte comentário: 

A construção do musical me ajudou bastante, testou meus limites de 
responsabilidade e me ajudou muito a aprender a não me desesperar 
com os problemas, mas sim encontrar uma forma de resolvê-los. 
Além dos amigos que fiz, que me ensinaram muitas coisas que vou 
levar para o resto da vida.4 

 O engajamento dos participantes foi evidenciado ao longo do progresso da produção 
artística, sobretudo nas relações interpessoais, onde a colaboração mútua dos discentes foi 
de sua importância para o êxito do Musical. Foi possível perceber que os alunos estavam 
presentes de corpo e alma e empenhados para que o projeto obtivesse bons resultados.  

Destaca-se aqui a satisfação dos alunos após apresentar o musical à comunidade. Para 
o presente projeto, a fala dos discentes motiva os professores e delineia bem o papel da 
educação em uma instituição de ensino que é proporcionar um ambiente de múltiplas 
aprendizagens. O fragmento abaixo representa a visão dos alunos após a apresentação: 

Ainda estou sem palavras da satisfação de participar deste projeto. 
Fico muito feliz com tudo que construímos e com esse espetáculo 
feito por alunos do IFRN/CNAT. Ganhamos amigos, conhecimento 
sobre diversas coisas relacionada aos anos 80, sobre a realidade do 
jovem brasileiro e todas as mazelas sociais que ainda se arrastam. Eu 
só tenho a agradecer a oportunidade e perceber que fizemos arte viva 
e socialmente engajada, tornando este projeto ainda mais especial 
pra mim.5 

A fala do aluno representa bem o fator amizade e companheirismo que foi algo 
crescente durante todo o processo de montagem do Musical. No momento da apresentação 
final, isso ficou mais evidente e exposto ao público participante. Diante de tanto empenho, 
o resultado do Musical Exagerados foi espetacular, digno de uma apresentação profissional. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa buscou o direcionamento metodológico da observação e problematização 
dos dados. Como fonte de coleta dos dados, o questionário eletrônico e a entrevista com 
questões abertas. Durante o período de observação dos ensaios, pôde-se perceber diversos 
pontos em relação à produção artística e também em relação aos aspectos relacionados ao 

                                                
4 Informação adquirida por meio de questionário eletrônico respondido pelos participantes do projeto. 
5 Informação adquirida por meio de questionário eletrônico respondido pelos participantes do projeto. 
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desenvolvimento pessoal, bem como a interação entre os indivíduos envolvidos com o 
projeto. Esses pontos foram devidamente registrados de forma escrita e, posteriormente, 
organizados por categorias.  

Além dos registros escritos, anteriormente à apresentação do musical, também foi 
realizado um questionário eletrônico com os participantes do projeto, no qual as respostas 
foram enviadas de forma anônima. O questionário foi composto por diversas perguntas que 
proporcionaram obtenção de dados quantitativos e qualitativos.  

Realizou-se entrevistas com o público, no dia da apresentação do espetáculo. As 
entrevistas tiveram como objetivo analisar as impressões da comunidade acerca do musical 
e das temáticas abordadas nele.  

3  RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O espetáculo, como parte integrante de um projeto de extensão, teve em seu roteiro 
e execução, o objetivo de conscientizar a população, com enfoque principal em adolescentes 
acerca de graves riscos de se viver inconsequentemente, tais como overdose de drogas 
sintéticas, contaminação e transmissão do Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), vírus 
responsável pela Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS). Após realização de 
entrevistas com o público participante do espetáculo, pôde-se concluir que a abordagem 
obteve sucesso, pois provocou uma série de reflexões aos entrevistados, como a descrita no 
seguinte depoimento:  

A gente pode pegar só, assim, superficialmente, a gente pode dizer 
que [o musical] abrange a juventude. E a partir do momento que 
abrange a juventude, ele traz, não só no momento de, tipo, você se 
reconhecer no papel dos personagens, mas você ter vivência e ter 
coisas que você vive sendo discutidas lá, tipo o problema da AIDS, 
problema de drogas. É uma maneira de mostrar para a galera que 
existe, que acontece, que não é só coisa de filme, e tudo o mais. E, 
trazer cada vez mais a consciência, pra a galera pensar nisso e 
discutir cada vez mais.6 

Em suma, o presente trabalho colabora com a reflexão de que o processo educativo 
ocorre nos mais diversos espaços sociais, seja na sala de aula, numa palestra ou no palco a 
partir de uma construção artística.  Brandão (1981, p. 07), diante deste trabalho, torna-se um 
autor essencial, quando diz,  

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na 
escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da 
vida com ela: para aprender, para ensinar para aprender-e-ensinar. 
Para saber, para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias 
misturamos a vida com educação. Com uma ou com várias: 
educação? Educações.  

 De fato, como resultado do Musical, oportunizou a troca de distintos conhecimentos 
técnicos e práticos para todos os envolvidos, seja os alunos protagonistas, os professores ou 
o público presente na apresentação. O Musical Exagerados cumpriu o papel primordial de 
ser uma ferramenta preciosa à Educação.  

                                                
6 Informação adquirida por meio de entrevista realizada com público do musical Exagerados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A presente projeto oportunizou grandes conquistas e descobertas. A 

interdisciplinaridade presente no estudo possibilitou a exploração de diversas áreas do 

conhecimento, como teatro, música, expressão corporal, processos de aprendizagem e 

conhecimentos socioculturais. 

Como forma de contribuição para o desenvolvimento dos alunos, é necessário 

evidenciar o crescimento pessoal alcançado pelos participantes diretos do projeto, a criação 

de uma grande abertura para diálogos e obtenção de conhecimento proporcionada a toda a 

comunidade. O projeto possibilitou válidas reflexões e aprendizados aos envolvidos, de 

modo a dar-lhes nova perspectiva de mundo e visibilizar assuntos pouco discutidos, 

principalmente no ambiente escolar. Aos alunos, também é válido que ressaltemos as 

grandes oportunidades de contato com o mundo artístico, meios de obtenção de 

autoconhecimento e interação interpessoal que lhes foram dadas com a produção desse 

espetáculo, cujo impacto estendeu-se para fora do palco.  

Embora tenha havido grande engajamento e comprometimento no que diz respeito à 

produção do projeto, vários foram os desafios encontrados ao longo do caminho, sendo o 

principal deles a baixa disponibilidade de fontes relacionadas ao teatro musical com ênfase 

acadêmica. Dessa forma, mostra-se necessário o aumento de pesquisas e projetos 

relacionados à temática trabalhada. 
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NUARTE/MO: EXISTIR PARA PODER RESISTIR  

  
ÁREA TEMÁTICA: CULTURA.  

 

 

RESUMO 

 
O Núcleo de Artes do IFRN/MO vincula-se a 
política de extensão na formação crítica, artística 
e cidadã envolvendo estudantes, servidores e a 
toda a comunidade. Objetiva-se incentivar a 
produção artística e cultural ifiana para além dos 
muros do IFRN, como um espaço de formação 

continuada e constante estímulo aos coletivos 
artísticos. A metodologia de construção coletiva, 
propicia uma maior atuação dos jovens, no 
desenvolvendo de atividades como o Cultura de 
Quinta e o Festival a Cor da Arte. 

 

 

ABSTRACT 

 
The IFRN/MO Nucleus of Arts is linked to the 
extension policy in critical, artistic and citizen 
formation involving students, professors and the 
entire community. The goal is to encourage 
artistic and cultural production beyond the IFRN 
walls, as a space for continued formation and 

constant stimulation of artistic collectives. The 
methodology of collective construction shows 
greater performance by young people, 
developing activities such as the Cultura de 
Quinta and the Festival de Artes.

PALAVRAS-CHAVE: cultura cidadã, fomento artístico, construção coletiva, protagonismo juvenil, 
interdisciplinaridade. 

KEYWORDS: culture, artistic promotion, collective construction, youth protagonism, interdisciplinarity.  

2542 



 

 
 

 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Núcleo de Artes do IFRN – Campus Mossoró em 2019 participa do Programa 

de Apoio aos Núcleos de Artes e das políticas de extensão por meio do edital nº. 03/2019-

PROEX/IFRN com o projeto intitulado “NUARTE/Mo: Existir para poder resistir”. 
Institucionalizado em 2016, o atual projeto está dando continuidade aos projetos 
anteriores “NUARTE/MO: Tecendo redes, entrelaçando conhecimentos na cidade de 

Mossoró” de 2017 e “Criação e manutenção de Núcleo de Artes no Campus Mossoró” de 
2016.  O núcleo iniciou suas atividades com o I Encontro de Filosofia, Artes e Ciências 

do IFRN/MO, em Junho de 2016, objetivando formalizar, consolidar e ampliar o trabalho 
já realizado pelo Grupo Andaluz de Teatro, desde sua fundação, em 2013 e expandindo 
suas atividades para o campo do circo, da dança, da música, da literatura, da pesquisa em 

arte e demais linguagens. Atualmente, o núcleo está se consolidando como um espaço de 
formação continuada e fomento ao surgimento e manutenção de novos coletivos artísticos 

no âmbito do campus.com o objetivo de ampliar, difundir e fortalecer as ações cultura is 
no campus, assim, estimulando e construindo-se coletivamente com a participação de 
discentes, servidores e da comunidade externa nas atividades artísticas e formativas 

desenvolvidas. 

O NUARTE/MO fomenta, cria e/ou fortalece grupos artísticos e projetos de 

extensão e pesquisa nas diversas linguagens artísticas, tais como Cia de Dança 
PassoComPasso, o Clube do Livro, o Rabiscos Grupo de Desenhos, o Coletivo Literário 
Página 1 e o Grupo Andaluz de Teatro.  Encorajando o pensamento crítico, valorizando 

a ação coletiva, colaborativa, o protagonismo juvenil, em conformidade com o Projeto 
político do IFRN e as políticas de extensão, o núcleo contribui para uma formação integra l 

e integralizada numa abordagem triangular da educação (BARBOSA, 2010 e 2002) em 
que o sujeito da experiência de aprendizado possa apreciar uma obra artística em suas 
diversas possibilidades de leitura; investiga sua contextualização histórica, inter-

relacionando as áreas do conhecimento para que se possa estabelecer 
interdisciplinaridades; e aplique seus conhecimentos, competências, habilidades 

adquiridas no fazer artístico, entendendo este fazer como uma etapa importante, 
equivalente e complementar à apreciação e contextualização, permitindo a compreensão 
dos processos de criação e organização artística nas diversas linguagens (teatro, dança, 

música, audiovisual, artes visuais) ofertadas pela proposta do NUARTE.  

A participação integrada dos diversos segmentos que compõe o núcleo de artes 

possibilita aos estudantes que vivenciem a sua educação de maneira dinâmica e fluida e 
que participem ativamente dos processos que compõem o sistema educacional a fim de 
que se tornem estudantes autônomos e comprometidos, possivelmente extrapolando os 

muros das escolas, fazendo-os empoderados ao produzir e firmar as atividades pelo 
campus e à comunidade externa. Composto por discentes, ex-alunos, servidores e 

membros oriundos da comunidade externa organiza sua reunião geral semanalmente no 
Laboratório de Artes nas quintas-feiras das 18h às 19h e se estrutura em coordenação 
geral (com os estudantes bolsistas do projeto, da tutoria/monitoria em artes e 
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filosofia/ética e estética e as professoras Maria Luiza Soares Lopes e Euza Raquel de 

Sousa) e as assessorias das linguagens artísticas e coletivos.  

A existência do NUARTE/MO coincide existir e resistir, realizando atividades 
artístico-culturais, sejam de apreciações, de contextualizações ou do fazer artístico 

propriamente dito, o Núcleo atuou e atua: i) Fortalecendo e consolidando o IFRN como 
espaço de discussão, fruição e produção em artes na cidade de Mossoró, projetando a 
instituição e os valores de sua missão social, possibilitando por meio de sua expansão, a 

difusão da produção cultural ifiana com a população; ii) Proporcionando além do acesso 
dos estudantes a bens culturais, o acesso da comunidade externa a produções artístico -

culturais reflexivas e cidadãs; iii) Desenvolvendo a criticidade do sujeito aprendiz na sua 
relação com a instituição, entorno e na vida em sociedade, por meio de um maior diálogo 
das produções ifianas com a produção artística regional e local; iv) Ampliando o 

conhecimento artístico e cultural dos estudantes, servidores e, em especial, da 
comunidade local na qual o campus está inserido, por meio das atividades formativas 

propostas; v) Consolida o trabalho iniciado pelo Grupo Andaluz de Teatro, pelo Núcleo 
de Artes e o demais coletivos por ele fomentados no IFRN Campus Mossoró, valorizando 
a ação coletiva e colaborativa dos estudantes, promovendo sua autonomia e 

empoderamento.  

2 METODOLOGIA 

O Núcleo de Artes tem como base uma metodologia de construção coletiva, a 
aprendizagem significativo-reflexiva e a formação cultural e artística interdisciplinar.  
Organizados por assessorias coordenadas pelos estudantes com orientação de equipe 

multidisciplinar de servidores, no qual tal equipe atua em conjunto com os professores de 
artes do Campus quando associados aos protagonismo juvenil já evidencia o seu 

fundamento nas relações entre o ensino de artes, a educação profissional e o 
desenvolvimento do senso crítico voltados para a formação integral e “integralizada”. As 
ações do núcleo são pensadas e avaliadas em reuniões semanais abertas à comunidade, 

mapeando as atividades que poderão e serão realizadas no ano vigente, organizando o 
calendário de planejamento do atual e uma breve possibilidade do ano seguinte e levando 

em consideração a situação social, política e artística que envolve a comunidade 
acadêmica do IFRN e sua interação com a comunidade externa. A interdisciplinaridade é 
também uma preocupação do Núcleo , visando em suas ações uma integração entre as 

várias disciplinas e professores que já desenvolvem atividades de caráter artístico, como: 
Artes - Artes Visuais, Artes Cênicas e Música, Filosofia, Sociologia, Educação Física - 

Dança, Língua Portuguesa, etc., além de incluir todos os demais que, porventura, desejem 
propor e/ou desenvolver em conjunto as ações.  

Como o estudante é considerado um dos protagonistas em seu processo de ensino-

aprendizagem, no início de cada semestre letivo elabora-se um plano de estudos e ações, 
atribuindo definições a cada integrante e um cronograma de execução do campus e 

possíveis parcerias com outras escolas. Por se fundamentar no processo de construção 
coletiva e organização colaborativa, cada ação é planejada e avaliada constantemente por 
todos os membros do Núcleo: os nuartianos são incentivados a participar de todas as ações 

e se responsabilizar por cada uma delas, a saber, as reuniões e apresentações artísticas 
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durante os intervalos nos turnos matutino, vespertino e noturno, além dos eventos 

semestrais e anuais conduzidos pelos alunos participantes das assessorias das mais 
diversas linguagens que compõem o núcleo (núcleo de audiovisual, de desenho e 
fotografia, grupo de dança, de teatro, etc.). Cada assessoria/grupo expõe suas atividades 

e envolve novos integrantes, além de trabalhar a arte como forma de tratar dos mais 
diversos temas.  

Antes de cada atividade, é feita uma divulgação por meio das redes sociais, site 

oficial do instituto e murais internos, além dos veículos de comunicação (jornais, 
informativos, etc.). Posterior à atividade realizada, o resultado é exibido também nas 

redes sociais, buscando sugestões e críticas do público, além do registro fotográfico e em 
multimídia. Essas atividades são planejadas para serem feitas não só nas dependências do 
IFRN – Campus Mossoró, mas em espaços que se disponibilizem a receber variadas 

formas artísticas com a colaboração de professores e servidores. Durante o processo, as 
professoras da coordenação geral e os servidores orientadores das assessorias e 

coordenados de projeto de extenso ou pesquisas vinculadas ao Nuarte observam a 
assiduidade, pontualidade, participação, interesse, produção e envolvimento dos alunos 
aprendizes (bolsistas e voluntários) em cada etapa do projeto. No segundo semestre 

queremos fortalecer a realização de rodas de diálogo mensais entre os membros do projeto 
para avaliação das atividades desenvolvidas, verificação das leituras indicadas, partilha 

de produções textuais, visuais, etc, averiguação da participação da comunidade 
acadêmica e da comunidade externa, além de oportunizar espaço a sugestões de 
aprimoramento e ajustes na aplicação da metodologia. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No ano letivo de 2019, o protagonismo juvenil cresceu e com ele, trouxe maior 

atividade dos estudantes no projeto. Além de intervenções cheias de cor, alegria, reflexões 
e arte, o núcleo se firmou com pessoas com o objetivo em comum: atuar e continuar no 
âmbito de maturidade responsabilidade não só com os estudos envolvidos no processo de 

criação, mas fora dele. E as assessorias possuem fundamental papel para o núcleo, visto 
que desenvolvem atividades, reuniões e estudam, a fim de aumentar suas contribuições 

para a comunidade acadêmica no campus e fora dele, contribuindo intrinsicamente para 
a manutenção das atividades artísticas. 

3.1 CULTURA DE QUINTA  

O Cultura de Quinta se trata de intervenções artísticas nos intervalos de cada turno 
numa quinta-feira de cada mês. No início de cada mês, é escolhido um tema e as 
assessorias trabalham em conjunto em uma apresentação para a comunidade acadêmica 

no CC (Centro de Convivência), mostrando atividade e trazendo novos integrantes para 
o núcleo, além de trabalhar a arte como forma de tratar dos mais diversos temas.  
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Figura 1: Imagem tirada após o encerramento do Cultura de Quinta. 

3.2 PROJETO A COR DA ARTE 

O A Cor da Arte foi o evento que utilizamos para abrir o semestre letivo de 2019.1. 
Se trata de uma semana com apresentações artísticas das assessorias e oficinas 

ministradas por elas, com o objetivo de integrar os alunos do primeiro ano que iniciam os 
estudos em nosso campus, e para aumentar o núcleo com a participação de quem se 
interessar ou se identificar com as intervenções. Cada assessoria selecionou uma 

apresentação ou um meio para expor as suas atividades e seus projetos e no dia seguinte 
de cada apresentação, houve a ministração das oficinas pelos coordenadores de cada 

assessoria. Esse evento possibilitou o crescimento do NUARTE/MO como núcleo e 
atividade artística no Campus Mossoró e foi inteiramente realizado pelos estudantes do 
núcleo. 
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Figura 2: Imagem tirada em uma das apresentações durante o A Cor da Arte. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Núcleo de Artes busca ampliar espaços artísticos e contribuir para a integração 
de todos os estudantes. O projeto continua a apresentar resultados satisfatórios, tanto 
dentro do núcleo aumentando o trabalho das assessorias, como na comunidade acadêmica 

interna e externa do campus, levando um pouco do Cultura de Quinta, por exemplo, a 
lugares que apoiem a arte como o projeto o faz. As atividades realizadas foram recebidas 

de forma positiva pelos demais docentes e discentes do campus, de forma que sempre 
demonstram interesse em participar das próximas atividades do núcleo e buscam sempre 
uma forma de ajudar o núcleo. O projeto já foi premiado por seu desempenho, como por 

exemplo na EXPOTEC, e continua a ser reconhecido por suas ações. 
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GRUPO "HERDEIROS DE ZUMBI": REGISTROS SOBRE O COCO 
DE ZAMBÊ DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DE SIBAÚMA DO 

MUNICÍPIO DE TIBAU DO SUL/RN 
 

ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

RESUMO 
 
Considerando a importância de conhecer e 
registrar a produção artístico-musical da 
microrregião Litoral Sul e Agreste, o projeto 
buscou uma prática interação que parte de uma 
pesquisa anterior, onde buscamos realizar um 
estudo na comunidade quilombola de Sibaúma 
Tibau do Sul/RN, analisando suas respectivas 
trajetórias e aspectos específicos à sua produção 

musical. Como resultados, foram gravados 21 
Cocos de Zambê no estúdio da Escola de 
Música da UFRN, apoio do IFRN 
Canguaretama a eventos da comunidade 
quilombola, registro fotográfico e deu-se início 
a construção de um livro. 
 

 

 

ABSTRACT 

 
Considering the importance of knowing and 
recording the artistic-musical production of the 
Litoral Sul and Agreste microregion, the project 
sought a practical interaction that starts from 
previous research, where we sought to conduct a 
study in the quilombola community of Sibauma 
Tibau do Sul/RN, analyzing their trajectories 
and aspects specific to his musical production.  

As a result, 21 songs (Coco de Zambê) were 
recorded at the UFRN School of Music studio, 
IFRN Canguaretama's support to quilombola 
community events, photographic record and the 
construction of a book began. 
 

 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Coco de Zambê, Educação do Campo, Identidade Cultural, Resistência. 

KEYWORDS:  Coco de Zambê, Rural Education, Cultural Identity, Resistance . 
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1 INTRODUÇÃO 

A comunidade de Sibaúma1 foi reconhecida e certificada pela Fundação Cultural 

Palmares no ano de 2005, passando a ser beneficiária de políticas públicas específicas 

para grupos quilombolas (LINS, 2009). 

Considerando que a música se trata elemento sociocultural que promove a 

identidade dos sujeitos e de suas comunidades, que se relacionam nos seus diversos 

aspectos produtivos, cuja criação e participação estão intimamente ligadas aos processos 

sociais, Queiroz, 2004, diz que: 

A partir da variedade das abordagens da música que constituem o 

campo da etnomusicologia e da complexidade da música brasileira, 

percebemos que os estudos dessa área se apresentam como uma 

alternativa fundamental para a compreensão de uma série de questões 

relacionadas à pluralidade musical, não só no que se refere aos 

produtos musicais, mas também aos conceitos e comportamentos que 

a música estabelece dentro de cada cultura (QUEIROZ, 2004, p. 101). 

 

Em sintonia com essa proposta Seeguer (1992, p.15) diz que "a etnografia da 

música requer o conhecimento em primeira mão e em profundidade da tradição musical 

e da sociedade da qual tal tradição é uma parte construtiva". 

Dessa forma, o interesse em acompanhar o grupo Herdeiros de Zumbi e 

conhecer mais sobre o Coco de Zambê de Sibaúma, se deu em uma experiência 

vinculada ao curso de Licenciatura em Educação do Campo (LEdoC) do IFRN- 

Canguaretama. Baseado na proposta de Pedagogia da Alternância2, no Tempo 

Comunidade3 do primeiro semestre de 2017, onde um grupo de alunos do primeiro 

                                                 
1
 A praia de Sibaúma é distrito do município de Tibau do Sul/RN, localizada no litoral sul potiguar, cerca 

de 90km da capital Natal. 

2
 “Trata-se de um processo formativo concebido e vivenciado por meio de três tempos e espaços de 

formação, distintos e complementares, pautados na metodologia da alternância” (IFRN, 2019). 

3
 “Momentos destinados à construção das práxis pedagógica e da intervenção político-pedagógica dos 

sujeitos, fundamentados nos pressupostos da transformação social e humana e viabilizados por meio do 

2550 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

período realizou um levantamento sobre os aspectos culturais e sociais da comunidade 

de Sibaúma. Pensando nisso, realizamos um estudo na comunidade quilombola de 

Sibaúma, município de Tibau do Sul/RN, analisando suas trajetórias e aspectos 

específicos à sua produção musical. 

O estudo vai além da análise musical do evento citado, abordando e levando ao 

debate temas que sejam relacionados à valorização da identidade das comunidades, para 

tanto, contamos com uma equipe multidisciplinar. 

2 METODOLOGIA 

Como ponto inicial foram utilizados e revisitados textos que fundamentem a 

temática desse trabalho, dentro dos descritores "educação musical", "etnomusicologia", 

educação do campo, entre outros temas adjacentes. 

Para uma segunda etapa, a partir dos dados encontrados na fase inicial, entramos 

em contato com o grupo Herdeiros de Zumbi para marcar encontros com os sujeitos 

participantes do projeto. Buscando conhecer a realidade em que atuam, os elementos 

sobre sua produção e aprendizado musical, para evidenciar aspectos da comunidade e da 

trajetória desses artistas retratados no seu fazer musical (composição, apreciação, 

execução). 

Visitas periódicas para construção de dados foram realizadas, através de 

entrevistas, registro fotográfico e em vídeo temos um acervo considerável para a 

construção de um trabalho final de apresentação desse material. Além das visitas 

programadas na pesquisa de cunho mais intimista com os sujeitos, desde do início da 

pesquisa e passando pelo projeto de extensão 

                                                                                                                                               
planejamento e desenvolvimento de pesquisas, realização de diagnósticos, experimentos, visitas de estudo 

a instituições, organizações sociais e/ou comunidades” (IFRN, 2019). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado desse projeto, além dos artigos construídos ao longo da 

execução do projeto, realizamos registros em áudio e visual com o grupo participante do 

estudo, gravados nas locações cotidianas desses sujeitos e também no Estúdio 

Ritornello, uma parceria com a Escola de Música da UFRN, resultando na gravação de 

vinte e uma canções que gerou um CD (Figura 01). Para uma maior abrangência de 

apresentação desse material (artigos, vídeos, fotos e áudios). 

 

   
Figura 01 - A imagem “A” retrata o momento de experiência com a gravação em estúdio. 

A imagem “B” trata-se da capa do CD contendo 21 Cocos de Zambê. 

 

Dando continuidade , deu-se início a produção de um livro com as seguintes 

temáticas: Cultura e Sociedade (Identidade Cultural; Elemento de Resistência; 

Comunidade Quilombola; Trabalho), Educação e Coco de Zambê (Aprendizado 

Musical no Grupo; Programa “Mais Educação”) O grupo herdeiros de zumbi e a música 

(Construção dos instrumentos; Elementos musicais). O livro irá conter ainda entrevistas 

(Integrantes do grupo; Comunidade); letras e partituras; CDs (Áudio; Vídeo 

Documentário); e Fotos (Grupo; Música e Dança; Comunidade). 

Essa experiência em conjunto com o IFRN Canguaretama, instigou o grupo a 

iniciar a construção do Centro de Cultura (Figura 02) na comunidade quilombola de 

Sibaúma município de Tibau do Sul/ RN. Construído com recursos próprios, o espaço 

irá abrigar um museu da comunidade, contendo elementos de sua história, dentre elas o 

folguedo do Coco de Zambê na região. 
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Outro aspecto importante é que através do NEABI do IFRN Canguaretama, 

estamos estabelecendo um encontro entre duas comunidades quilombolas, na tentativa 

que pela experiência do Grupo Herdeiros de Zumbi da praia de Sibaúma estabelecer um 

resgate cultural do Coco de Zambê na comunidade de Arisco dos Pires. 

   
Figura 02 – Construção do Centro de Cultura com recursos próprios. A foto foi tirada agosto de 2018. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Consideramos que este projeto é de suma importância para a região de Sibaúma, 

analisando seu contexto social e histórico-cultural. A cultura como herança histórica dos 

sujeitos, possui raízes quilombolas atrelada a sua originalidade musical, que para a 

comunidade local, no que tange a temática da Educação do Campo como área de 

aprofundamento, de formação e construção social dos sujeitos do campo, tem como 

objetivo incentivar o empoderamento dos povos na busca pela identidade étnico-cultural 

dos povos quilombolas, herdeiros dessa tradição que é o Coco de Zambê na região de 

Sibaúma. Agradecemos ao Grupo Herdeiros de Zumbi por ter nos concedido a honra de 

acompanha-los durante todo o processo de construção desse trabalho, que nos 

oportuniza trazer a discussão sobre a importância da valorização da diversidade cultural 

na comunidade acadêmica do IFRN- Canguaretama e contribuir com a construção de 

conhecimento dos estudantes das mais diversas áreas de formação.  
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O Núcleo de Arte do Potengi/RN 

MORAIS, A. C. S1; DIAS, M. O.2; SILVA, W. D. C3; MELO, Y. M. L4 e LOPES, A. C.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus São Paulo do Potengi. 
ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

 

 

RESUMO 
 
O Núcleo de Arte do Potengi atua na região do 
Potengi/RN objetivando reconhecer, produzir e 
difundir a arte e a cultura local, regional e 
nacional, integrando Música, Teatro e Dança. 
Apoiando grupos artísticos já consolidados nas 
três linguagens, promove ações educativas 
como o "Encontro com o artista"; oficinas de 

teatro e música, e mostras artísticas. Assim, 
espera-se que o projeto possa expandir 
conhecimentos, reconhecer vivências, 
desenvolver ações educativas e culturais 
sensibilizando a comunidade, atuando junto às 
escolas e outras instituições sociais da região.   

 

 

 

ABSTRACT 

 
Potengi Art Center operates in the Potengi/RN 
region aiming to recognize, produce and 
disseminate local, regional and national art and 
culture, integrating Music, Theater and Dance. 
Supporting artistc groups already consolidated 
in the three languages, it promotes educational 
activities such as the "Meeting with the artist", 
theater and music workshops, and art shows. 
Thus, it is expected that the project can expand 
knowledge, recognize experiences, develop 
educational and cultural actions sensitizing the 
community, working with schools and other 
social institutions in the region.

PALAVRAS-CHAVE: NUARTE/SPP,  música, teatro, dança, cultura. 
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1 INTRODUÇÃO 

 A extensão no Instituto Federal do Rio Grande do Norte preza pelo caráter 

educativo, cultural e científico visando articular ensino e pesquisa. Nesta perspectiva, o 

Núcleo de Arte do Potengi atua na região do Potengi/RN objetivando reconhecer, 

produzir e difundir a arte e a cultura local, regional e nacional, integrando Música, 

Teatro e Dança. O diálogo presente nas três linguagens artísticas almeja alcançar a 

comunidade escolar nos âmbitos: federal, estadual e municipal, assim como visa 

estabelecer contato com entidades de referência educacional e social, Organizações não 

governamentais (ONGs) e artistas da região para realizar ações de valorização e 

reconhecimento da nossa diversidade cultural.  

 O projeto vem se desenvolvendo anualmente na constante busca de estabelecer 

contribuições para o aprofundamento da cidadania e para a transformação efetiva de 

seus participantes na sociedade, visando, sobretudo, a inclusão sociocultural de 

adolescentes, jovens e adultos.  

 Ao se inserir na Região do Potengi, incluída entre os "Territórios da Cidadania", 

programa do Governo Federal (BRASIL, 2008) e ter como eixo tecnológico, a 

Construção Civil, o Meio Ambiente, a Informática e a Matemática, o NUARTE/SPP 

agrega a este contexto apresentando uma proposta de ação cultural e educativa, com 

inovação e acolhimento às expressões artísticas de identidade local por meio de suas 

práticas integradoras, sociais e culturais, pois, atualmente atende, aproximadamente, 

trinta e oito participantes nas oficinas artísticas e aproximadamente, mil pessoas com 

apresentações abertas à comunidade. O público beneficiário é caracterizado como baixa 

renda, pois, de acordo com dados socioeconômicos dos habitantes da região do Potengi, 

a renda média corresponde a um salário mínimo. 

 Inserido neste cenário, o NUARTE/SPP objetiva reconhecer, produzir e difundir 

a arte e a cultura local, regional e nacional de maneira integrada às linguagens de 

música, teatro e dança, com vistas a atender ao público interno e externo ao Campus 

São Paulo do Potengi através da dialogicidade, de forma contínua e consolidada, no 

período de junho a dezembro de 2019.  

 Por isso, estimula a dimensão cidadã no acesso a cultura, por meio da criação 

artística, da oferta de formação das possibilidades de fruição e meios de difusão, do 

reconhecimento, valorização e preservação das expressões artísticas tradicionais, 

respeitando-se os direitos autorais e os direitos de acesso, e considerando, portanto, que 

a diversidade cultural é patrimônio da população brasileira, propondo-se a "cultivar" as 

múltiplas possibilidades de criação simbólica no campo das artes e suas intercessões 

com a ciência e a tecnologia e tecendo uma rede de relações entre o IFRN e seu entorno. 

 Acreditando que a arte se apresenta com grande relevância na formação humana, 

caracteriza-se de modo indispensável para o exercício da cidadania, fornecendo aos 

envolvidos no processo artístico meios para que, a seu critério, possam progredir nesse 

KEYWORDS:  NUARTE/SPP,  music, theater, dance, culture. 

2556 



 
 

 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

âmbito  em estudos posteriores, utilizando-se ainda, como um dos caminhos para a sua 

qualificação profissional e para o trabalho (BRASIL, 1996). 

 Assim, de acordo com a Resolução nº 66/2009 - IFRN, as ações de extensão no 

IFRN são definidas como "um processo educativo, científico, artístico-cultural e 

desportivo que se articulam ao ensino e à pesquisa de forma indissociável", objetivando 

"intensificar uma relação transformadora entre o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte e a sociedade". 

 Nesta direção, o núcleo apoia grupos artísticos já consolidados no campus São 

Paulo do Potengi no campo da música, teatro e dança e promove ações educativas como 

os concertos didáticos e o "Encontro com o artista", por meio de interações entre IFRN 

e a comunidade, compartilhando saberes e experiências; oficinas de teatro e música; 

além de mostras artísticas, as quais oportunizam aproximação e troca de conhecimentos 

e experiências entre professores, alunos e a comunidade em meio aos processos de 

ensino e aprendizagem, e do ensino e da pesquisa em paralelo com as necessidades e 

anseios da comunidade.   

 Assim, espera-se que o projeto possa expandir conhecimentos, reconhecer 

vivências, desenvolver ações educativas e culturais sensibilizando a comunidade, 

atuando junto às escolas e outras instituições sociais da região. Esperamos ainda, que o 

viés de atuação relacionado a orientação dos bolsistas e voluntários envolvidos no 

projeto seja significativa para que os estudantes possam crescer artisticamente e 

academicamente ao participarem de eventos diversos com o objetivo de disseminar e 

qualificar o trabalho e a instituição na produção de conhecimentos no campo da arte. 
 

2 METODOLOGIA 

 O Núcleo de Arte do Potengi encontra-se com seu projeto integrador em 

execução, desenvolvendo atividades de formação de grupos de música por meio da 

prática de conjunto, oficinas de teatro e grupos de dança. Nos grupos musicais há 

socialização de saberes, onde são acolhidos cantores e instrumentistas diversos, em 

níveis de apreensão musical variados, para o desenvolvimento musical em conjunto. 

Nele pretende-se planejar e executar obras de interesse do grupo, inicialmente, com o 

intuito de aprender coletivamente e desenvolver aspectos da percepção, apreciação, 

interpretação musical e elaboração coletiva de composições e arranjos, buscando 

desenvolver a autonomia dos participantes através da aprendizagem colaborativa na 

prática musical. Ampliamos a oferta de participantes da modalidade citada, para que a 

formação destes grupos ocorra em dois turnos (matutino/vespertino) com 

aproximadamente dez alunos em cada turno, dentro das dependências do IFRN – São 

Paulo do Potengi, onde acontecem os ensaios. 

 Almejamos que os grupos preparem um repertório significativo para a realização 

de apresentações no IFRN/SPP, demais campi do Instituto Federal e comunidade, assim 

como a realização de concertos didáticos em escolas (municipais e estaduais), dentre 

outros espaços, objetivando contribuir para ampliar o universo musical de todos os 

envolvidos. A partir das atividades propostas, vislumbramos democratizar o acesso à 

música por meio da produção musical, formando componentes dos grupos para atuarem 

enquanto mediadores do ensino e aprendizagem musical (KRÜGER; HENTSCHKE, 
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2003) em escolas públicas, assim como em outros espaços educacionais e sociais, pois a 

aprendizagem musical permeia por esses processos de apreensão do conhecimento 

estilístico, cognitivo, social e humano. 

 De modo semelhante, as oficinas de iniciação ao teatro possibilitaram a criação 

do Grupo de Teatro do IFRN/SPP, chamado Nonsense. O Grupo de Teatro vem se 

consolidando através da produção e circulação de esquetes, intervenções artísticas e 

experimentos cênicos apresentados internamente, nos eventos do campus São Paulo do 

Potengi, em outros campi do IFRN e em espaços públicos da cidade. Pretende-se, 

portanto, ampliar ainda mais as ações de difusão da produção teatral do grupo, dar 

continuidade a formação artística e estética dos seus integrantes para que se tornem 

multiplicadores e possam desenvolver práticas de interação educativa (oficinas de curta 

duração e workshop) com a comunidade externa incentivando a arte teatral e a 

aprendizagem significativa dessa linguagem artística. Além disto, vislumbramos 

ampliar a oferta interna para as Oficinas de Iniciação Teatral, com a formação de novos 

atuantes e construtores da cena, em dois turnos (matutino/vespertino). 

 Os métodos e procedimentos utilizados para a viabilização do processo 

pedagógico levam em consideração o valor educativo da ação cultural da arte cênica, 

direcionando-se à produção, compreensão e análise dos trabalhos produzidos pelos 

alunos, atuantes e oficineiros. Para tanto viabiliza-se encenações com apresentação para 

o público interno e externo; abertura de novas oficinas de iniciação teatral, onde são 

utilizadas técnicas teatrais (jogos, exercícios corporais e vocais, teatro improvisacional); 

continuidade das atividades práticas e aperfeiçoamento das técnicas teatrais para os 

integrantes do Grupo de Teatro.   

 Nesses processos pedagógicos considera-se a participação ativa e o trabalho 

coletivo através dos procedimentos de Jogos (dramáticos, tradicionais e teatrais) como 

atividades de expressão que requisitem a solução de problemas e estimulem o 

aluno/oficineiro e atuantes através da ação; atividades de expressão que relacionem os 

elementos dramáticos, musicais e plásticos, considerando o tempo e o espaço bem como 

características socioculturais da Região do Potengi; atividades de expressão realizadas 

de forma coletiva adquirindo dimensão social, através da discussão de ideias de todos os 

membros do grupo; atividades alternativas, tais como observação, coordenação de 

debates, criação de cenografia ou sonoplastia; práticas de pesquisa, leitura e escrita de 

textos dramáticos, poemas, literatura de cordel, contos tradicionais etc. com foco na 

cultura nacional e na arte do Rio Grande do Norte, especialmente da Região do Potengi 

através da participação em eventos culturais e artísticos, e para formação de plateias. 

 Neste contexto das artes cênicas, a dança é uma forma de integração e expressão 

individual e coletiva enquanto prática pedagógica, favorecendo a criatividade e a 

socialização no processo de construção do conhecimento e contribuindo para a 

formação de cidadãos críticos e participativos. 

 Referente ao “Encontro com o Artista” buscamos pesquisar e conhecer os 

artistas locais da região do Potengi, assim como oportunizar o diálogo com artistas 

conhecidos no âmbito regional e nacional objetivando proporcionar aos alunos e 

comunidade a troca de saberes e fazeres, e incentivando o reconhecimento e valorização 

da nossa cultura. 

 A “I Mostra Potengiense de Música e Artes Cênicas” se apresenta como uma 

mostra da produção do IFRN – SPP compartilhando o mesmo espaço com demais 
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grupos consolidados na região, com o objetivo de mostrar produções artísticas e 

promover interações artístico-culturais. Assim, na área de música será espaço aberto 

para os grupos de música do IFRN/SPP, demais alunos do IFRN e interessados 

advindos da comunidade, oportunizando mostrar suas produções musicais nas 

categorias: música instrumental, música autoral e música nacional/internacional. Na 

área de teatro e dança, será espaço para mostrar as produções do Grupo de Teatro do 

IFRN/SPP e grupo de dança do IFRN/SPP, promover o intercâmbio com a mostra de 

produções cênicas (teatro e dança) dos grupos locais (São Paulo do Potengi e 

municípios do entorno) e produções de outros campi do IFRN.  

 Para o público participante haverá um edital que regulamentará as inscrições e 

apresentações internas e externas ao IFRN, no segundo semestre de 2019. Esta mostra 

ocorrerá em consonância com o calendário acadêmico e local. Portanto, em todo 

processo de desenvolvimento do projeto, os alunos bolsistas e voluntários poderão 

desenvolver trabalhos acadêmicos com as ações e atividades desenvolvidas 

apresentando trabalhos em diversas instâncias de produção e publicação acadêmica do 

IFRN; UFRN; congressos da área, Periódicos, entre outras possibilidades. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados envolvem a produção artística nas linguagens musical, teatral e 

dança, tendo como objetivo a sua socialização para um público, através de 

apresentações do repertório musical, concertos didáticos e apresentações de espetáculos 

de teatro e dança para as comunidades interna e externa ao IFRN, contribuindo para a 

formação de plateias e consolidação do IFRN na região do Potengi, não só pela 

excelência de ensino técnico e tecnológico, mas também como agente e disseminador de 

produção cultural, através de ações de extensão. 

 Durante e após a efetivação deste projeto pretendemos participar de congressos e 

eventos locais, regionais e nacionais, tais como: SEMADEC, EXPOTEC, 

CIENTEC/UFRN, CONGIC, CONNEPI, SECITEX, SPBC, ABRACE, ABEM e 

outros, de forma a disseminar e qualificar o trabalho e a instituição na produção de 

conhecimentos no campo da arte; a participação poderá ocorrer por meio de 

apresentações orais, pôster, grupo de trabalho, oficinas, workshop e/ou apresentações 

artísticas. Pretende-se também submeter artigos sobre o trabalho desenvolvido 

pelo Núcleo de Arte do Potengi em revistas ou periódicos especializados e anais de 

congressos. Em 2019.1 apresentamos trabalho acadêmico sobre algumas ações do 

NUARTE/SPP no IV Congresso Internacional de Educação Musical - Sobral/RN. 

 Assim, visamos dar continuidade e consolidar os grupos de música e o grupo de 

teatro e de dança do IFRN/SPP com a integração de novos atuantes, além de aumentar 

as ações de extensão para o público externo, através das apresentações nas escolas da 

rede pública e outras instituições de difusão cultural do município de São Paulo do 

Potengi e seu entorno. Dessa forma, estaremos não só divulgando a Instituição de 

Ensino na cidade, atraindo futuros estudantes, como também nos inserindo na produção 

cultural da cidade, oferecendo e compartilhando conhecimento, arte e entretenimento. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 Este projeto fundamenta-se no pensamento freireano, no qual propõe que as 

ações pedagógicas devem despertar o espírito da curiosidade, criadora do senso 

investigador e criativo. Em concordância com este pensamento, a educação necessita ser 

pensada como uma experiência transformadora, por meio da criatividade e do 

pensamento crítico. A proposição de temas do cotidiano, questões relacionadas ao meio 

ambiente, de cunho crítico sobre o ser humano e o seu meio para construções artísticas 

se relacionam com o que o educador Paulo Freire definiu sobre o ser humano como 

sujeito e agente da história em suas relações ativas com o mundo, ele pressupôs a 

educação como mediadora no processo de pensar e falar sobre si e seu mundo.  

 Com o princípio educativo dialógico pretende-se fortalecer as práticas 

interdisciplinares destas três áreas do conhecimento, música, teatro e dança, buscando a 

apropriação dos alunos acerca dos saberes culturais e estéticos inseridos nas práticas de 

produção e apreciação artísticas, fundamentais para a formação e o desempenho social 

do cidadão. 
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Arraiá do Roçal 

1IFRN – Campus Natal Cidade Alta 

ÁREA TEMÁTICA: Arte e Cultura. 

RESUMO 

O presente artigo aborda o desenvolvimento de um projeto de fundamental 

importância na formação da base de ensino técnico dos estudantes do curso de Lazer do 

IFRN Campus Cidade Alta, enquanto aprendizes e cidadãos, uma vez que ensinou-lhes, em 

suma, como desenvolver um evento de pequeno porte e também contribuiu para sua 

formação sócio-cultural. Para êxito da atividade, foi necessário auxílio dos docentes Augusto 

Ribeiro e Everaldo Andrade, bem como integração da turma como um todo, o que 

desenvolveu habilidades de diferentes aspectos, do meio manual e artesanal ao burocrático 

e comunicativo.  A soma de todos esses fatores tornou possível a convivência harmoniosa e 

produtiva entre pessoas de diferentes faixas etárias, proporcionando ainda a troca de 

vivências e afeto. A produção de eventos integradores como este "Arraiá do Roçal" são 

imprescindíveis para a garantia da boa qualidade de vida de modo a fazer com que a 

sensibilidade seja presente e recíproca entre os envolvidos, pois o evento junino a ser aqui 

exposto foi preparado para atender, da melhor forma possível, às expectativas do público-

alvo: os idosos do Programa da Terceira Idade.  

PALAVRAS-CHAVE: Formação. Integração. Cultura. Sensibilidade. Idosos. 

ABSTRACT 

This article addresses the development of a project of fundamental importance in the 

formation of the technical education base of IFRN Campus Cidade Alta Lazer course 

students, as apprentices and citizens, since it taught them in short, how to develop an event 

small and also contributed to their socio-cultural formation. For the success of the activity, 
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it was necessary the support is teachers Augusto Ribeiro and Everaldo Andrade, as well as 

integration of the class as whole which developed abilities from different aspects, from 

manual and handcrafted to the bureaucratic and communicative. The sum of all these factors 

made possible the harmonious and productive coexistence between people of different age 

groups, providing the exchange of experiences and affection. The production of integrative 

events such this "Arraiá do Roçal" are essential to guarantee a good quality of life in order 

to make the sensitivity present and reciprocal among those involved, because the June event 

to be exposed here was prepared to attend, as best as possible, to the expectations of the 

target audience: the elderly of the Third Age Program 

KEYWORDS: Formation. Integration. Culture. Sensibility. Elderly. 

 

1 INTRODUÇÃO  

Durante as aulas da disciplina de Organização do Curso Técnico Integrado em Lazer 

do Instituto Federal de Educação do Rio Grande do Norte | Campus Natal – Cidade Alta | 

Unidade Rocas, surgiu a necessidade de aplicar uma avaliação prática em que tinha como 

alvo o planejamento de eventualidades. Dessa forma os alunos do primeiro ano projetaram 

um evento junino intitulado Arraiá do Roçal - O São João do Seu “Lazerento”. 

 A turma a frente do evento, tendo ideia de que ao se tratar do bem-estar dos idosos 

no Brasil é perceptível a falta de acompanhamento e uma grande desvalorização da classe, 

além da dificuldade de relação entre as outras faixas etárias, teve a ideia de valorizá-los, de 

maneira que tornou o objetivo geral do evento a integração entre o público provecto e os 

jovens, com intenção de integrá-los e mostrar o quão importantes são, levando para eles um 

momento no qual foge do cotidiano e proporciona a alegria.  

Sua importância se deu por ter a deliberação de adequar no ambiente escolar a 

interação entre pessoas com vivências distintas através da cultura. Intrínsecas no âmbito 

nordestino e popular, as festividades juninas têm caráter cultural, religioso e estende-se à 

comunidade como um todo. Portanto, promover eventos que realcem tal relevância é 

edificador tanto para os receptores quanto para executores.  

2563 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Por tratar-se de uma festa que abrange um público de idades diferentes, e por já existir 

uma grande desvalorização dos idosos, houve dificuldades na seleção das atrações, de 

maneira que para mostrar a sua relevância, teriam que encontrar atividades e gostos em 

comum. Contando também com a complicação por falta de tempo para realização do evento. 

Ao final do evento todas as metas foram alcançadas e a comunidade da terceira idade 

conseguiu se adaptar junto aos jovens.  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Durante a elaboração do projeto e suas pesquisas, os discentes tiveram como 

principal referência para a execução do trabalho a ideia de que ao se tratar do bem-estar dos 

idosos no Brasil é perceptível a falta de acompanhamento, uma grande desvalorização da 

classe e tratamento com vista de peso morto. Que por apresentarem limitações físicas e 

psicológicas, acabam não conseguindo acompanhar a dinâmica da contemporaneidade, 

fazendo com que sejam tratados como inúteis. A falta de tempo nos dias de hoje também os 

prejudica, e desses fatores tornamos o cuidado com o idoso uma tarefa fatigante e que a 

exclusão dos mais velhos na modernidade torna difícil a relação com as outras faixas etárias. 

A partir dessa reflexão, os organizadores decidiram agregar essa situação com as 

Intrínsecas no âmbito nordestino e popular, a festividade junina estende-se à comunidade 

como um todo, além de ter uma cultura riquíssima. De maneira que haveria uma deliberação 

de adequar no ambiente escolar a interação entre pessoas com vivências distintas através dos 

costumes tão valorizados tanto pelo jovem como pelo idoso.  

3 METODOLOGIA  

Sistematicamente, foram usadas duas metodologias para a execução e sucesso do 

trabalho referido. Foram elas: 

• A elaboração da PEA (Proposta de Execução de Atividades): O 

preenchimento de um documento acadêmico, com as informações de tudo 
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que seria usado do campus e no campus, quantos funcionários seriam 

necessários e informar o horário que o evento ocorreria. 

• Levantamento de Comissões: Sabendo dos problemas apresentados em 

relação a exclusão dos idosos na nossa sociedade, a turma organizadora do 

evento se dividiu em oito comissões a elaboração do projeto, sendo elas: 

Ornamentação, essa categoria foi responsável pela decoração do evento de 

modo junino; Divulgação, que deu-se por meio de redes sociais, cartazes, 

rádio e os convites nas salas de aula e para o público principal no Projeto da 

Terceira Idade; Infraestrutura, tinha como função ir atrás dos materiais 

necessário para as outras funções; Marcação da quadrilha, essa ficou 

responsável pela organização uma quadrilha improvisada para o público; 

Jogos e Brincadeiras, foi a comissão de jogos típicos que trouxesse a 

sensação de juventude aos da terceira idade; Caracterização, ficou 

responsável por caracterizar os participantes, e a Equipe da Comida, que 

foram os responsáveis pelas comidas típicas do evento. De maneira que cada 

comissão traria um jeito novo de proporcionar acolhimento aos mais velhos 

e aos alunos. 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados aqui citados estão relacionados diretamente às atividades planejadas 

pelos alunos participantes do projeto e suas metas. Buscaram organizar um evento que 

proporcionasse uma tarde diferenciada, que traria maior inclusão e valorização aos idosos 

através da cultura junina, sem perder, a relação com a comunidade estudantil. 

Para garantir a adaptação da terceira idade, dividimos por etapas o São João. Essas 

foram divididas em seleção e realização das brincadeiras que se encaixam na festividade 

junina, tendo assim, jogos como, pescaria, entre outros, caracterização do público presente 

no supracitado, desfile matuto, apresentação musical, quadrilha improvisada e comidas 

típicas. Adotando essa metodologia, percebemos a acomodação de vínculos que levaram ao 

prazer, divertimento e a fácil convivência entre as diferentes idades.  
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Por tratar-se de uma festa que abrange um público de idade e valores diferentes e por 

já existir uma grande resistência e desvalorização dos idosos, ocorreu certas dificuldades por 

parte da seleção das atrações e decoração,  de maneira que  se conseguissem mostrar por 

meio de atividades e gostos em comum que essa classe não é tão inútil como julgam ser, a 

interação seria mais espontânea,  fazendo assim com que tivessem que preencher 

cuidadosamente a programação. Entretanto, após muita pesquisa, conseguimos encontrar um 

equilíbrio entre os gostos das classes. Outro fator que complicou a elaboração do projeto foi 

a falta de tempo, foram adquiridas metas, de forma que tiveram que ornamentar o tempo 

aplicadamente para conseguir supri-las. De jeito que conseguiram chegar ao objetivo 

conciliar o prazo. 

Quando o projeto se deu por concluído, era perceptível o seu sucesso. As metas foram 

atingidas, obstáculos vencidos, a agregação dos jovens estudantes com os idosos se deu 

perfeitamente, conseguimos incluir diversos gostos, acolher a todos e trazer alegria pra uma 

comunidade tão carente emocionalmente quanto os da terceira idade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Por fim, podemos concluir que o evento serviu como aprendizado tanto profissional 

quanto pessoal, adquirimos vivências enriquecedoras - dentre elas podemos citar: manuseio 

com materiais recicláveis, cooperação para trabalhar em equipe e divisão de funções- e um 

novo olhar quanto a vida de pessoas que são fundamentais para a sociedade entretanto são 

muitas vezes esquecidas: idosos, o projeto foi importante para enxergar que pequenas 

atitudes se tornam grande tendo em vista as condições em que muitos se encontram. O evento 

junino intitulado Arraiá do Roçal - O São João do Seu “Lazerento”, conseguiu satisfazer as 

pessoas atendidas e alcançar o propósito de interligar os dois pólos. Existiu absorção de 

alegria e cultura durante a festa. Além disso, houve a celebração de uma data marcada 

culturalmente na região do Nordeste brasileiro  
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NÚCLEO DE ARTE E CULTURA DO IFRN: CAMPUS SÃO GONÇALO 

DAMASCENO, João Maria dos Santos.1; SILVA, Marylia Ketyllee Pinheiro da.2 

1,2 IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante 
ÁREA TEMÁTICA: Cultura 

 

RESUMO 

 
Este artigo apresenta o projeto do núcleo de arte 
e cultura do IFRN – campus São Gonçalo do 
Amarante. Tal projeto propõe difundir e 
provocar colaborações interativas entre a Arte e 
o contexto da cidade de São Gonçalo do 
Amarante utilizando atividades que envolvem as 
diversas linguagens da Arte, como Música, Artes 
Visuais, Dança, bem como articulação de 
palestras e encontros com artistas e grupos 
potiguares que possuem diálogos com a 
Literatura, Dança, Teatro e afins. Através da 
proposição de oficinas e atividades os alunos têm 
a oportunidade de resgatar suas raízes culturais e 
fortalecer as ações e propostas que serão 
trabalhadas e vistas no contexto da região. Nessa 
perspectiva, são realizadas também ações em 

parceria com alguns núcleos do campus, como o 
NEABI (Núcleo de Estudos Afro-brasileiros e 
Indígenas), com o objetivo de divulgar e 
promover expressões artísticas e culturais ligadas 
aos povos africanos e ameríndios.  Palestras e 
encontros com artistas, escritores e/ou 
representantes culturais da cidade são 
fomentados na perspectiva de dialogar e 
provocar reflexões sobre as suas práticas. Assim, 
considerando todas as vertentes, essas ações  
propiciam aos envolvidos, ao final do projeto, 
que tenham a capacidade de dialogar de forma 
ainda mais efetiva com a sua realidade e 
estabelecer uma busca significativa para o 
aprofundamento do conhecimento na área de 
Arte, Cultura e afins. 

 

ABSTRACT 
 
This article presents the IFRN art and culture 
core project - São Gonçalo do Amarante/RN  
campus. Such project proposes to spread and 
provoke interactive collaborations between Art 
and the context of the city of São Gonçalo do 
Amarante using activities that involve the 
various languages of Art, such as Music, Visual 
Arts, Theater as well as the articulation of 
lectures and meetings with artists and potiguares 
groups, who even have dialogues with Literature, 
Dance, Theater and the like. Through the 
proposition of workshops and activities students 
have the opportunity to recover their cultural 

roots and strengthen the actions and proposals 
that be worked on and seen in the context of the 
region. In this perspective, actions will also be 
carried out in partnership with some campus core, 
such as the NEABI (Center for Afro-Brazilian 
and Indigenous Studies), in order to disseminate 
and promote artistic and cultural expressions 
related to African and Amerindian peoples. 
Lectures and meetings with artists, writers and / 
or cultural representatives of the city will be 
encouraged from the perspective of dialogue and 
provoke reflections on their practices. 
Considering all aspects, this action will enable 

PALAVRAS-CHAVE: Arte, Educação, Cultura, Diversidade. 
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those involved, at the end of the project, to have 

the ability to dialogue even more effectively with  

their reality and establish a more meaningful 

search for the deepening of knowledge in the area 

of Art, Culture and the like. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A importância do ensino da arte tem se tornado consenso cada vez mais entre os 

agentes da arte-educação (pesquisadores, professores e críticos). Sua obrigatoriedade no 

contexto escolar a partir da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 

9394/96) foi talvez o principal produto dessa harmonia. Tal obrigatoriedade foi resultante 

de conquistas na arte-educação que movimentaram professores, pesquisadores, críticos e 

artistas.  

A arte-educadora Ana Mae Barbosa (2003) ressalta que a arte na educação como 

expressão pessoal e como cultura é um importante instrumento para a identificação 

cultural e o desenvolvimento individual. Por meio da Arte é possível desenvolver a 

imaginação, apreender a realidade do meio ambiente, desenvolver a capacidade crítica, 

permitindo ao indivíduo analisar a realidade percebida e desenvolver a criatividade de 

maneira a mudar a realidade que foi analisada. 

É possível constatar a evidência da importância da função da arte para a sociedade 

quando se percebe o quanto as pessoas se sentem atraídas pelo fazer artístico. Este fazer 

muitas vezes é propiciado no contexto escolar como espaço motivador desse processo.  

Na pretensão de provocar uma discussão relacionada à construção de conhecimentos 

a partir da interdisciplinaridade entre a Arte e as demais áreas do conhecimento humano, 

propõe-se aqui romper barreiras entre as áreas científicas, aproximando-as e inter-

relacionando-as. Para esse reforço, a pesquisadora Maria Elisa Ferreira, no livro 

“Práticas Interdisciplinares na Escola” ressalta que: 

 

O prefixo ‘inter’ dentre as diversas conotações que podemos lhes 

atribuir, tem o significado de ‘troca’, ‘reciprocidade’, e ‘disciplina’, 

de ‘ensino’, ‘instrução’, ‘ciência’. Logo, a interdisciplinaridade 

pode ser compreendida como sendo a troca, de reciprocidade entre 

as disciplinas ou ciências, ou melhor, áreas do conhecimento. 

(FERREIRA apud FAZENDA, 1993, p. 21-22). 

 

Romper com as barreiras entre as disciplinas significa assumir posturas 

pedagógicas que tragam um olhar diferenciado e crítico sobre as práticas costumeiras, 

propondo reflexões sobre o homem e as suas práticas (homem e meio – homem e 

tecnologia). Da mesma maneira, o ensino de Arte e a promoção de cultura podem 

promover conexões com as mais diversas áreas do conhecimento humano, estabelecendo 

correlações interdisciplinares e transdisciplinares entre elas. 

Neste sentido, é importante ressaltar as práticas artísticas em São Gonçalo do 

Amarante/RN, a fim de proporcionar um vínculo efetivo com o IFRN através de ações 

KEYWORDS:  Art, Education, Culture, Diversity. 
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artísticas e culturais. Esse município é rico em expressões e grupos culturais propagadores 

de arte e cultura. Tais grupos se estendem desde artesãos formais e informais, até grupos 

devidamente organizados e cadastrados como entidades folclóricas conhecidas da região 

como agentes formadores e fomentadores daquela cultura local. Desta forma, o IFRN 

enquanto instituição educacional que valoriza o ensino integral do aluno, não apenas com 

ênfase no conhecimento tecnológico indispensável, mas também levando em 

consideração os aspectos socioculturais, se coloca como polo cultural com significativa 

capacidade para enriquecer e valorizar ainda mais a arte e suas diversas linguagens.  

No intuito de atingirmos o objetivo geral deste artigo, o projeto propõe difundir e 

apoiar colaborações interativas entre a arte e o contexto sociocultural da cidade de São 

Gonçalo do Amarante/RN utilizando atividades que envolvem as diversas linguagens: 

Artes Visuais, Música, Dança, bem como a literatura a partir de oficinas, cursos, palestras 

e encontros com artistas e grupos potiguares. 

Para a realização deste projeto estamos nos apoiando inicialmente na ideia de 

interatividade, defendida por Houaiss (2001) que diz que a "Interatividade: qualidade de 

interativo; capacidade de um sistema de comunicação ou equipamento de possibilitar 

interação; ato ou faculdade de diálogo intercambiável entre o usuário de um sistema e a 

máquina, mediante um terminal equipado de tela de visualização" (Houaiss,2001, apud, 

Dias, Filho, 2003). Dessa forma, enquanto educadores, devemos estimular, provocar e 

contribuir no desenvolvimento autônomo dos alunos (Freire, 1994), assim como a 

integração, a fim de que sentidos e maiores aprendizados sejam desenvolvidos. 

Numa perspectiva dialógica entre escola e comunidade externa, o projeto "Núcleo 

de Arte e Cultura do IFRN: Campus São Gonçalo" pretende endossar ainda mais a 

capacidade da região investindo na utilização da arte como instrumento pedagógico 

articulador desse processo. 

Tendo em vista que a arte constitui-se como parte integrante dos contextos 

socioculturais e contribuinte das relações desenvolvidas e as significações atribuídas dos 

seus sujeitos para o fortalecimento do próprio contexto cultural a que ela pertence 

(Queiroz, 2005), para valorizarmos a diversidade e desenvolvermos o respeito à 

alteridade, trabalharemos em diálogo com alguns grupos e núcleos do campus, inclusive 

com o NEABI, especialmente para a realização de atividades artísticas e culturais que 

contribuam para a promoção da igualdade racial. 

Ainda no tocante a questão da diversidade, entendemos que a arte é um importante 

instrumento de promoção de inclusão social. Com isso, pretendemos criar uma produtora 

de vídeo através do NUARTE, onde passamos desenvolver atividades na área de 

produção e exibição audiovisual, que tenham como foco discutir cultura e diversidade no 

contexto escolar.  

 

2  CAMINHOS METODOLÓGICOS 

Estão sendo realizadas atividades que fortalecem ainda mais as aproximações do 

IFRN com a comunidade externa. Esse público externo é composto por alunos das escolas 

públicas vizinhas ao campus, geralmente do ensino médio, como também pessoas da 

comunidade geral, que já terminaram os estudos da escola básica e que pretendem ter 

contato com as atividades que o projeto embarca.  
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Desta forma, estão sendo ofertadas aulas de música para grupo vocal, prática de 

instrumentos musicais para música instrumental, oficinas de Artes Visuais utilizando a 

fotografia, desenho e pintura, assim como oficinas de produção de roteiro e vídeo, que 

serão propostas para estimular a criação artística dos alunos, bem como a promoção de 

discussões sobre diversidade e deficiências no contexto escolar.  

Serão ofertadas exibições periódicas de cinema em conexão com o NEABI 

(Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas) com produção internacional, nacional, 

local e as produções dos estudantes do campus, relacionadas a discussão da cultura e da 

diversidade. Proposta de encontros com artistas, poetas e/ou grupos culturais - a serem 

convidados - a fim de debater e apresentar sugestões para dialogarmos suas propostas e 

ações. Apresentações culturais com os grupos já formados, inclusive os ligados ao 

folclore e/ou às manifestações artísticas e culturais dos povos africanos e ameríndios, 

serão realizados e difundidos dentro do campus e em espaços públicos da cidade de São 

Gonçalo e adjacências. 

As oficinas de roteiro e produção de vídeo serão orientadas por servidores que 

possam atuar na formação dos estudantes. As exibições serão monitoradas principalmente 

por alunos bolsistas e em algumas ocasiões quando houverem discussões das temáticas 

trabalhadas nos filmes por convidados externos e servidores (docentes e/ou técnicos do 

IFRN). Já as oficinas de música, dança, literatura e artes visuais serão monitoradas pelo 

coordenador e professores voluntários. Alunos voluntários e bolsistas serão 

acompanhados, e a estes será dada a motivação e alternativa para a prática artística. Os 

alunos participantes - comunidade interna e externa - serão acompanhados através de 

avaliações contínuas e suas práticas artísticas desenvolvidas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS 

Em relação às articulações entre 

objetivos propostos e o que foi já 

alcançado junto ao público beneficiário, 

pode-se inferir que já existem algumas 

atividades que reforçam os diálogos entre 

os envolvidos em relação ao 

conhecimento e aprofundamento na área 

de Arte e Cultura, tais como promoções de 

oficinas e cursos de Desenho & Pintura, 

criação de grupo de música instrumental, 

Introdução à Fotografia Digital e prática 

de Dança. Sobre estes cursos a 

representatividade da comunidade interna 

e externa tem sido bastante ativa.  

Uma das dificuldades encontradas até o momento tem sido realizar o mapeamento 

de tais grupos, entidades e artistas da região para contactá-los e aproximá-los da 

instituição. Acredita-se que será possível conseguir amparar as respostas dessa 

problemática, no entanto os resultados ainda são imprecisos até o momento porque não 

se sabe ao certo a quantidade exata de representantes artísticos e culturais atuantes 

naquela região.  

Figura 1: Aula da oficina de Artes Visuais 
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Outras atividades do projeto estão em fase de andamento, tais como: aulas de 

Música, bem como a oferta de exibições periódicas (quinzenais) de filmes (longas, curtas 

e documentários) em conexão com o NEABI, além de oficinas de teatro com ênfase na 

consciência corporal e expressão artística por meio da representação cênica. Conforme já 

foi mencionado, juntamente com a colaboração de professores voluntários, outras oficinas 

também estão em fase de andamento, sendo estas na área da literatura, como dois projetos 

de extensão que estão vinculados ao NUARTE, a saber: “Literatura Norte-Rio-Grandense 

para além da sala de aula” e “Geloteca literária: você tem fome de quê?”, ambos na 

modalidade de extensão, com previsão para culminância no encerramento do ano letivo. 

As divulgações do projeto acontecem de forma contínua a partir de publicação nas 

redes sociais, como também por meio de exposições culturais e através de cartazes 

explicativos sobre os cursos ofertados. As divulgações tem sido de grande importância, 

pois por meio delas as ações do NUARTE tem ganhado notoriedade em busca de um 

fortalecimento da cultura da região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Espera-se com este projeto aproximar ainda mais a escola do seu contexto. E que 

os envolvidos tenham a capacidade de dialogar de forma ainda mais crítica sobre a sua 

realidade, estabelecendo uma busca significativa no aprofundamento de conhecimentos 

na área de arte, cultura e afins. As atividades desenvolvidas até o presente momento 

direcionam-se para esse fim. Assim também, as demais metas e atividades 

preestabelecidas no projeto relatado neste artigo, visto que ainda estão em fase de 

andamento, serão explicitadas em trabalhos futuros, como eventos do próprio campus 

e/ou do IFRN, em simpósios, congressos e afins. 

Logo, tem-se alcançado aspectos bastante positivos até o presente momento, tendo 

em vista a participação ativa de todos os envolvidos na prática das atividades propostas. 
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 CINEMA, ARTE e EDUCAÇÂO - CIN&ART[E]: UMA 

POSSIBILIDADE DE DIÁLOGO EM ESCOLAS PÚBLICAS DE 

PARNAMIRIM 

 

 IFRN – Campus Parnamirim 
ÁREA TEMÁTICA: Cultura; e Educação. 

 

RESUMO 
 
O projeto de extensão constitui uma importante 
experiência educativa para a formação geral de 
uma comunidade. Assim, neste projeto, 
apresentamos uma experiência cujo objetivo é 
criar um espaço que contribua com a formação 
artística, cultural e cidadã de estudantes de 
escolas públicas do município de Parnamirim, 
possibilitando a reflexão sobre o cinema e o 
aprofundamento de conhecimentos 
sistematizados na escola, a partir de exibição e 
produção de vídeos, de modo a desenvolver, 
assim, a competência para ver e a formação 

estética dos espectadores. O projeto pretende 
alcançar, em um ano, a comunidade escolar das 
redes públicas municipal, estadual e federal do 
município de Parnamirim e, neste sentido, toma-
se por foco a relação entre cinema, arte e 
educação, agregando o conhecimento, a 
experiência dos indivíduos e redes sociais que 
vivenciam a cultura potiguar e brasileira. Nesse 
ínterim, acreditamos contribuir para a promoção 
de uma formação artística, cultural e social de 
todos os envolvidos, de maneira consciente, 
integral e socializadora. 

 

ABSTRACT 
 
The extension project is an important 
educational experience for the general 
formation of the community. Thus, in this 
project, we present an experience whose 
objective is to create a space that contributes 
to the artistic, cultural and citizen formation 
of students of public schools in the city of 
Parnamirim, allowing the reflection on 
cinema and the deepening of systematized 
knowledge in the school, starting from 
exhibition and production of videos, in order 
to develop, thus, the competence to see and 
the aesthetic formation of the spectators. The 

project aims to reach, within a year, the 
school community of the municipal, state and 
federal public networks of the municipality of 
Parnamirim and, in this sense, focuses on the 
relationship between cinema, art and 
education, adding knowledge, experience of 
individuals and social networks that live the 
Potiguar and Brazilian culture. Thus, in the 
meantime, we believe we contribute to the 
promotion of an artistic, cultural and social 
formation of all involved, in a conscious, 
integral and integrated manner. 

PALAVRAS-CHAVE: Cinema, Artes Visuais, Educação, Projeto de Extensão. 

KEYWORDS: Cinema, Visual Arts, Education, Extension project. 
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1 INTRODUÇÃO 

Um projeto de extensão é uma responsabilidade que provoca um processo 

educativo, cultural, político, social, científico e tecnológico e que promove uma interação 

dialógica e transformadora entre a instituição e a comunidade externa (IFRN, 2019). 

Assim, o Campus Parnamirim, que se insere na Região Metropolitana de Natal, 

mesorregião do Leste Potiguar, com eixo tecnológico nas áreas de Informação e 

Comunicação e Controle e Processos Industriais, em suas ações junto à comunidade visa 

contribuir para o seu desenvolvimento social e econômico da região, integrando suas ações 

à sociedade. 

É nesse contexto que o projeto de extensão “Cinema, Arte e Educação: uma 

possibilidade de diálogo na escola pública” vem se agregar, apresentando uma proposta de 

ação artística, cultural, educativa, de inovação e comunicação, que intervenha junto à 

comunidade interna e externa ao campus, alinhada as propostas dos cursos de formação 

continuada, por meio de práticas integradoras sociais e culturais no âmbito do cinema-

educação. 

Desse modo, este Projeto é proposto tendo em vista a comunidade da cidade de 

Parnamirim, em especial, às escolas públicas que tem demandado ao Campus atividades 

artístico-culturais para estudantes do ensino fundamental e médio, de forma que poderemos 

possibilitar o acesso e a melhoria do ensino público e da inclusão social no entorno. 

Considera-se, ainda, que o projeto estimula a dimensão cidadã no acesso à cultura por meio 

da oferta de formação, na valorização do cinema local e nacional e na criação, respeitando-

se os direitos autorais e os direitos de acesso. 

Neste contexto, o projeto contribui para o desenvolvimento de práticas simbólicas e 

de representação, que promove significação cultural. Ao incluirmos o cinema na cultura 

escolar abrimos um espaço de maior compreensão desta linguagem e sua especificidade 

como meio de comunicação (TUNER, 1997, p. 49). 

O cinema é um conjunto de linguagens que reúne tantos elementos artísticos 

diferentes para que, combinados, contenham e transmitam significado. Os elementos 

artísticos cinematográficos ao se encontrarem em uma obra nos dizem o que as palavras 

não podem expressar. Ele desencadeia um processo imaginativo muito rico e mexe com os 

desejos mais íntimos, pois, em sua sincronicidade de vinte e quatro fotos por segundo, ele 

parece querer sonhar por nós. A isto acrescenta-se a atuação cênica, à qual projetamos 

nossos desejos de ser aquilo que gostaríamos que fôssemos, o roteiro, em diálogo direto 

com a literatura, e a música nos arrebatando de vez. 

Neste sentido, considerando que a arte se apresenta com grande relevância na 

formação humana e caracteriza-se de modo indispensável para o exercício da cidadania 

uma vez que “provocam, atravessam, desestabilizam as certeza da educação, perfuram sua 

opacidade e instauram algo de mistério no seu modo explícito de se apresentar” 

(FRESQUET, 2013, p. 9), a proposta deste projeto vem fomentar o processo artístico e 

criativo de crianças e adolescentes, de modo  a ser significativo e expandir os 

conhecimentos artísticos, linguísticos e simbólicos dos estudantes envolvidos, 

reconhecendo suas vivências e os seus anseios para que seja possível desenvolver ações 

educativas e culturais a partir da sensibilização da comunidade, atuando junto às escolas e 

outras instituições sociais da região. 
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2 METODOLOGIA 

A criação do Projeto Cin&ArtE como atividade interdisciplinar de extensão tem 

como metodologia os procedimentos a seguir que se realizam durante a execução das 

atividades. Desse modo, trata-se de um relato de experiência sobre as ações do projeto de 

extensão desenvolvido, que são executadas em quatro instâncias: 

1) Exibição de filmes potiguares e brasileiros seguidos de debates junto aos 

estudantes e comunidade. Nesses momentos ocorre a exibição do conteúdo da película em 

sessões nas escolas, com a mediação dos estudantes participantes do projeto ou de 

convidados debatedores; 

2) Realização do Curso de Extensão (FIC) “Escola de Cinema e Criação” cujo 

conteúdo trata da história do cinema e os elementos que compõe a criação de um curta-

metragem - aspectos cinematográficos, como: direção, fotografia, trilha sonora, figurinos, 

roteiro entre outros. 

3) Realização de oficinas de iniciação ao Cinema/Vídeo em escolas públicas 

parceiras com o objetivo de produzir um curta-metragem original e de gênero livre 

priorizando a criatividade, qualidade artística e fotografia, dado que Fagundes (2011, p. 11) 

prediz que, 

 

Uma vez que no cinema montamos uma narrativa e, se desenvolvermos esta 

narrativa usando de códigos reconhecidos pela juventude, passamos a “recriar” o 

universo destes jovens que também tem por característica sonhar com um mundo 

diferente. Se respeitarmos as características de exibição de uma sala de cinema, 

este sonho passa a ser “real” bem em frente aos olhos. 

 

Desse modo, viver e fazer cinema dispõe de uma ampla carga cultural, dado que as 

imagens chegam até nós já como mensagens “codificadas”, já representadas como algo 

significativo em vários modos (TURNER, 1997, p. 53). Com a chegada dos aparelhos 

celulares, bem como o tratamento de som e da imagem, o que precisa-se desenvolver é um 

processo metodológico que provoque nos estudantes, não apenas o apreciar passivamente o 

filme, mas fruir e construir espaços cinematográficos em ação no contexto escolar para que 

eles possam viver descobertas em momentos provocados pelos filmes e o próprio prazer 

das sensações produzidas nas criações. 

4) Realização do evento "Mostra de curtas" que objetiva apresentar os curtas-

metragens produzidos pelos estudantes e pela comunidade durante as oficinas. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Um projeto de extensão é um importante meio de desenvolvimento para a vida 

acadêmica e social dos participantes envolvidos, pois possibilita novos conhecimentos, 

habilidades e experiências. Nesse sentido é muito importante que ele proporcione 

resultados ao longo do seu desenvolvimento. Nesse sentido esperamos com este projeto: 

- Atender a quatro escolas na qualidade de Projeto de extensão promotor e/ou 

articulador de eventos artístico-culturais. 
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- Contribuir para a ampliação, difusão e trocas de saberes, incluídos aqueles 

oriundos do ensino e da pesquisa, nos termos das políticas extensionistas no IFRN Campus 

Parnamirim; 

- Sistematizar o acervo cinematográfico do IFRN Campus Parnamirim que 

representará um repertório de arte e cultura audiovisual, bem como as demais iniciativas 

relevantes da área; 

- Estimular ações que envolvam agentes internos produtores de arte e cultura e/ou 

que utilizem espaços internos do IFRN Campus Parnamirim na implementação de projetos 

artístico-culturais, visando a formação de público na comunidade escolar e na sociedade 

em geral; 

- Promover eventos na área que objetive o estímulo às artes, à cultura e à 

divulgação do patrimônio cinematográfico brasileiro e potiguar; 

Quanto à disseminação dos resultados estabeleceremos metas de divulgação, por 

meio do site do IFRN Campus Parnamirim, mídias e redes sociais, além de submissão de 

artigos e participação em eventos locais, regionais e nacionais, tais como: SEMADEC, 

EXPOTEC, CONGIC, SECITEX, CONNEPI e SPBC dentre outros, de forma a disseminar 

e qualificar o trabalho e a instituição na produção de conhecimentos no campo da arte. 

Pretende-se também submeter artigos sobre o trabalho desenvolvido pelo Projeto 

Cin&Art[E] em revistas ou periódicos especializados e anais de congressos. 

Desse modo, estaremos não só divulgando a Instituição de Ensino na cidade, 

atraindo futuros estudantes, como também nos inserindo na produção cultural da cidade, 

oferecendo e compartilhando conhecimento, arte e entretenimento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto tem como visão levar aos estudantes de escolas públicas a possibilidade 

de se aprofundar na arte cinematográfica, dando oportunidades para criarem suas próprias 

histórias e transformá-las em curta-metragem que, posteriormente, será exibido na mostra 

de curtas do Campus. Para armazenar essas criações focaremos em criar um acervo 

cinematográfico aberto para toda comunidade e visitantes do IFRN - Campus Parnamirim, 

lá eles encontrarão filmes nacionais, potiguares e produções autorais dos alunos, visando 

assim, divulgar a cultura cinematográfica local. 

Desse modo, ressaltamos que o projeto de extensão aqui apresentado tem sido 

desenvolvido neste primeiro período de trabalho com muito vigor, mas sabemos que temos 

muito a fazer, pois pretendemos que ele seja uma nova forma de aprender arte e cultura e 

que contribua para a melhoria de ações extensionista ao possibilitar maiores interações 

entre cinema, arte e educação para o estudante da educação básica. 
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Nuarte Nova Cruz: Pluralidades, Diálogos e Interfaces –

Práticas Instrumentais e Canto Coral
Área: Cultura

O Nuarte Nova Cruz chega a sua quarta edição, desta vez enfocando as suas ações no diálogo necessário para a construção de

pluralidades artísticas. Metologicamente, serão oferecidas oficinas de artes visuais, de música, minicursos, dentre outras

possibilidades, sempre pensando na necessidade de trazer para o centro de nossas atenções os fazeres artísticos da comunidade.

Ao final, observaremos os resultados das construções coletivas realizadas pelos participantes nas apresentações artísticas.

PALAVRAS-CHAVE: Nuarte, Pluralidades, Diálogos

A Presença da Arte na Sociedade, diante de suas manifestações e fazer artístico, é discutível principalmente dos significados que as

pluralidades sócio-culturais apresentam, diante desta presença marcante. As ações e práticas artísticas socialmente organizadas,

são alvo da observação de Arte-Educadores, uma vez que se faz necessário, ampliar o fazer artístico presente nestes contextos.

Participação ativa dos estudantes (comunidade externa e interna), em recitais, apresentações artísticas e exposições artísticas dos

trabalhos. Acompanhamento permanente por parte dos Docentes Orientadores.

Uma possibilidade de interação e diálogo com o contexto onde ocorre as

oficinas. Para este trabalho, as oficinas de instrumento e canto coral se

tornaram uma possibilidade ímpar para a concretização do fazer artístico.

Mesmo o trabalho ainda estando em andamento, já é possível perceber a

interação, o entrosamento, as partilhas e os momentos que os participantes

vivenciam nestas práticas artísticas, realizando profícuo trabalho em conjunto.
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Figura 2: Prática Instrumental - Violão

Figura 1: Prática de Canto Coral
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RESUMO 
 
Este projeto oferece à comunidade lajense e da 
região acesso e apreciação contextualizada às 
produções audiovisuais e estabelecer um núcleo 
de criação em cinema na cidade, incentivando a 
produção cinematográfica de artistas locais seja 
nos gêneros de ficção ou documentais. A busca 

aqui se centra na construção de um pensamento 
crítico-reflexivo a respeito desse campo das artes 
e de suas relações com temáticas vinculadas à 
vida social contemporânea em seus múltiplos 
aspectos.

 

 

 

ABSTRACT 

 
This project offers the Lajense community and 
the region access and contextual appreciation to 
audiovisual productions and establish a nucleus 
of film creation in the city, encouraging the film 
production of local artists, whether in fiction or 

documentary genres. The search here focuses on 
the construction of critical-reflexive thinking 
about this field of arts and its relations with 
themes linked to contemporary social life in its 
multiple aspects. 

PALAVRAS-CHAVE: Audiovisuais, Arte, Cinema, Reflexão. 

KEYWORDS:  Audiovisuals, Art, Film, Reflection. 
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1 INTRODUÇÃO 

Compreendendo o cinema como linguagem artística e elemento de reorganização 

e crítica de diversos aspectos concernentes a realidade que vivemos, assim como ao olhar 

que lançamos para representar o passado e futuro, destaca-se nesse projeto a investigação 

e discussão aprofundada das obras audiovisuais como espaços através dos quais podem 

ser traçados diálogos multidisciplinares junto ao público de maneira lúdica e 

descontraída. 

A atividade cineclubista consiste na prática regular de exibição cinematográfica 

ou audiovisual, seguida de discussões sobre as mais diversas questões (estéticas, de 

linguagem, históricas, geográficas, sociais, políticas, éticas, ambientais, etc.) suscitadas 

pela temática da produção veiculada. No contexto atual, onde a tecnologia digital abre 

oportunidades para a democratização dos meios de produção e distribuição do 

audiovisual, a proposta cineclubista se adequa a uma perspectiva de acesso público e 

democrático, pois não está vinculada a difusão comercial, o que contribui com a cidadania 

cultural. Não se trata apenas de “passar filme”, muito mais do que isso, é uma ação de 

organização do público em torno dos seus direitos a cultura, a educação e ao lazer. 

Executada dentro de uma instituição de ensino reforça o caráter educativo, pois permite 

a discussão dos mais variados temas que podem ser relacionados, de forma 

interdisciplinar, aos conteúdos curriculares.  

A proposta do Cineclube Itaretama segue no sentido de aproximar a comunidade 

local do Instituto Federal, ampliando seus vínculos sociais e consolidando a legitimidade, 

respeitabilidade e credibilidade dessa instituição de ensino. Pretende-se, assim, construir 

um espaço democrático que contribua para o exercício da cidadania e para a formação de 

um olhar emancipador sobre a realidade. 

 

2 METODOLOGIA 

A curadoria dos filmes está sendo realizada através de diálogo e levantamento 

direto de sugestões com os docentes e discentes do IFRN - Campus Avançado Lajes e da 

comunidade, através de consulta pública on-line divulgada em redes sociais e página do 

Campus. O coordenador e integrantes do projeto realizarão então o processo de seleção 

de um grupo de seis filmes que estão sendo exibidos individualmente em sessões mensais, 

totalizando nove sessões programadas para ocorrerem. O propósito desta ação será o de 

elaborar questões de orientação para o debate após a exibição da sessão. As sessões serão 

formadas por quatro momentos distintos, a saber: (1) exibição do filme; (2) discussão dos 

aspectos estéticos do filme [formais, narrativos, poéticos, históricos, conceituais]; (3) 

discussão temática do filme aplicada a área do conhecimento do professor convidado [são 

elas a sociologia, a filosofia, a eletrônica, a física, a biologia e a geografia]; (4) momento 

de perguntas e respostas interagindo com o público participante; (5) distribuição de fichas 

de avaliação da sessão para o público, permitindo feedback crítico ao desenvolvimento 
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do projeto. Para a divulgação da sessão serão criados ainda cartazes especiais com sinopse 

do filme e release das falas a serem realizadas na sequência do encerramento da exibição 

do mesmo, distribuídos em formato físico (caso haja meios para impressão) e on-line. Um 

mês após cada sessão, os professores debatedores deverão entregar um artigo contendo o 

texto de sua palestra na ocasião e uma proposição pedagógica de trabalho de conteúdos 

de sua área a partir daquele filme em sala aula. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados vem sendo e serão divulgados em nível local e regional através de 

artigos e vídeos, apresentando a metodologia empregada na execução do Cineclube, bem 

como os resultados das experiências vivenciadas. Produzimos banner e artigos a serem 

apresentados: na cidade de Lajes, no próprio Instituto Federal e em outras instituições de 

ensino e cultura, como a Casa de Cultura; em seminários do Instituto Federal do Rio 

Grande do Norte que ocorrerão em outros Campi, como a Semana da Cultura, Ciência e 

Tecnologia do IFRN; em outros congressos regionais e nacionais. Por fim, há ainda 

perspectiva de criação de um livro, com organização e curadoria dos professores membros 

do projeto. Esta publicação, que almeja ser realizada em formato físico e/ou on-line, 

conteria textos referentes as palestras realizadas sobre as obras cinematográficas, a partir 

de diferentes referenciais científicos aliados ao artístico.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto vem perseguindo seus objetivos e sua seguindo a sua programação 

dentro do planejado. Ainda falta avançar na questão do desenvolvimento audiovisual.  
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EXECULT: possibilitando formação profissional para o mundo do 

trabalho 
 

RESUMO 
 
O Núcleo de Prática Profissional em 
Cultura, Turismo e Lazer (Execult) tem 
como objetivo constituir-se na 
viabilização das atividades de prática 
profissional orientada para estudantes, de 
aperfeiçoamento e ampliação dos 
conhecimentos e de oferta de serviços à 
comunidade interna e externa. Atua na 

formação/atuação profissional orientada 
aos estudantes do Campus Natal-Cidade 
Alta, e é gerido e executado por servidores 
e discentes. Os alunos vinculados ao 
projeto são bolsistas ou voluntários 
orientados no sentido de refletir 
criticamente sobre o mundo do trabalho. 

 

 

ABSTRACT 

 
The Center of Professional Practice in 
Culture, Tourism and Leisure – known as 
Execult, aims to provide activities of guided 
professional practice to students, 
improvement and expansion of knowledge 
by offering related services to internal and 
external community. Execult acts in the 

professional training by guiding students of 
IFRN Natal-Cidade Alta, and servants and 
students manage it. The students linked to 
the project have scholarships, or are 
volunteers guided to reflect critically about 
the working world. 

PALAVRAS-CHAVE: Comunidade, formação profissional, mundo do trabalho.  

KEYWORDS: Community, professional training, working world. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

(IFRN) definiu em seus projetos de curso o componente curricular Prática Profissional, 

objeto central das ações relatadas e discutidas na presente proposta. A concepção de Prática 

Profissional adotada pelo Instituto pode ser concretizada por meio de estágios, projetos, 

atividades de metodologia de ensino, atividade laboral efetiva e atividades acadêmico-

científico-culturais. Desta forma, ressalta-se a importância do projeto Execult no Campus 

Natal-Cidade Alta, visto que se trata de uma modalidade de atividade diferenciada, que 

busca, prioritariamente, possibilitar realização da prática profissional de seus estudantes. 

A partir de uma análise do perfil profissional dos concluintes dos cursos do campus 

apresentado em cada um de seus projetos político-pedagógicos (PPCs), é possível apreender 

que os mesmos trazem a estreita relação entre a proposta do curso e os trabalhos 

desenvolvidos no projeto. Além dos aprendizados que envolvem os conhecimentos 

específicos desenvolvidos em cada um dos cursos, atitudes como ter iniciativa, criatividade, 

autonomia, responsabilidade, saber trabalhar em equipe, exercer liderança e ter capacidade 

empreendedora também fazem parte do perfil esperado dos estudantes. Todas elas são 

trabalhadas nas diversas metas e atividades elencadas para o Execult. Assim sendo, os cursos 

ofertados no Campus Natal-Cidade Alta estão em plena consonância com os objetivos do 

projeto. 

Atrelado a isso, o Campus, além de iniciativas próprias, amplia sua atuação 

disponibilizando servidores, docentes e técnicos, estudantes e sua infraestrutura para apoiar 

e acolher artistas e profissionais da cultura, do turismo e do lazer na realização de seus 

projetos, produtos, eventos e/ou ensaios, por meio de uma política de ocupação de espaços 

e editais públicos. Além de beneficiar grupos comunitários enquanto organizações ou suas 

equipes diretamente vinculadas, suas atividades alcançam os públicos desses grupos à 

medida que são viabilizados eventos, projetos e serviços dos quais participam e se 

beneficiam. No ano de 2019, espera-se alcançar um público externo de 500 pessoas e um 

público interno de 1000 beneficiários das atividades desenvolvidas no projeto. 

Assim, o projeto busca atuar na perspectiva de oportunizar a viabilização de 

atividades de prática profissional orientada para estudantes do IFRN, através do 

aperfeiçoamento e ampliação dos conhecimentos mediados no processo institucional de 

ensino-aprendizagem e de oferta de serviços de qualidade socialmente referenciadas à 

comunidade. Busca oportunizar a inserção socioprofissional no mundo do trabalho, 

possibilitando ao estudante experienciar papeis de assessor, consultor, técnico operacional, 

gestor e de empreendedor, por exemplo. Desse modo, fundamenta-se na necessidade de que, 

para além de modelos empresariais tradicionais, o estudante precisa experimentar modelos 

de gestão alternativos, pautado na economia solidária e na economia criativa. 
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2 METODOLOGIA 

O Núcleo de Extensão e Prática Profissional atua de modo a captar e/ou realizar 

atividades de prática profissional nos campos da cultura, do turismo e do lazer, mediante o 

atendimento à comunidade interna ou externa, por parte de alunos, orientados por membros 

de servidores do Campus Natal–Cidade Alta. Para que as atividades previstas do plano de 

trabalho sejam executadas, a metodologia foi estabelecida através de um grupo de metas, as 

quais são desdobradas em atividades/ações a serem realizadas durante o período de 

efetivação do projeto: 

Meta 1 - Seleção e acompanhamento de bolsistas e voluntários - Atividades: 

elaboração de edital, publicação de edital, realização de entrevistas, divulgação do resultado, 

reunião de apresentação do projeto com bolsistas e voluntários, reunião mensal com a equipe 

do projeto para acompanhamento das ações e orientações. 

Meta 2 - Produção de eventos institucionais - Atividades: formação acerca da 

organização de eventos para que os estudantes tenham noção do processo de planejamento 

e execução de um evento; reunião de briefing com cada equipe que demandar um evento 

institucional (de modo a entender os objetivos do eventos para que todo o seu processo de 

realização seja planejado adequadamente conforme perfil, data, local e outras questões 

envolvidas); formação de equipe de voluntários quando o evento demandar estudantes de 

uma área de formação específica ou de acordo com a demanda do evento. Outra estratégia 

desenvolvida no projeto foi levar o Execult para a sala de aula, fazendo um trabalho atrelado 

ao ensino. Sendo assim, a equipe do Execult compartilhou com as disciplina de “Produção 

de Eventos em Artes Visuais” do curso de Produção Cultural a elaboração do Ateliê a Céu 

aberto, da mesmo forma a turma da disciplina Planejamento de eventos do curso técnico de 

eventos realizou a II Jornada Integrada de Pesquisa. Para cada evento planejado, repete-se o 

processo, passando desde o momento de pré-evento até chegar ao pós-evento, com reuniões 

de avaliação e fechamento do evento com o seu relatório. Tais ações ocorrem sempre com a 

supervisão de pelo menos um professor do Curso Técnico Subsequente em Eventos mais um 

professor/técnico da área específica do evento. 

Meta 3 - Produção de eventos para a comunidade externa - Atividades: organização 

e realização do evento, com prática profissional realizada pelos estudantes em todas as suas 

etapas e atendimento ao público externo, seguindo a mesma lógica de organização dos 

eventos institucionais, sempre priorizando o protagonismo dos estudantes, de modo a 

trabalhar sua autonomia para que tenham a experiência prática da organização dos eventos. 

Um dos eventos que já se concretizou no calendário de eventos da cidade é o Ateliê a Céu 

Aberto, que ocorre em comemoração ao dia do artista plástico, em maio de cada ano. Em 

2019, o evento atraiu mais de 70 artistas ao campus para apresentarem seus trabalhos nas 

artes visuais, culminando com uma premiação aos melhores trabalhos. Para tal, o processo 

de organização do evento ocorreu desde a concepção da sua identidade visual, elaboração 

de edital, divulgação junto à comunidade interna e externa até a sua realização em um dia 

inteiro de atividades. Além disso, serão realizados pelo menos mais dois eventos de prática 

profissional concebidos pelas turmas do segundo e terceiro períodos do Curso Técnico 

Subsequente em Eventos, conforme definição da turma. Os eventos são elaborados pela 

2587 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

turma em conjunto com a equipe, que coordena as atividades. Os eventos podem ser de 

diversas tipologias, mas sempre atrelados à lógica do projeto. 

Meta 4 - Formação complementar e/ou orientação profissional junto aos estudantes 

do Campus – Atividades: oficinas, minicursos e rodas de conversa têm seus temas definidos 

tão logo a equipe esteja formada, de modo a trazer aos estudantes e profissionais os temas 

que se apresentam como necessários para pensar e planejar as ações do projeto. Assim, será 

feito um levantamento de demandas e expectativas através de reunião e posteriormente será 

criado um calendário de formações. 

Meta 5 - Desenvolvimento de produtos e/ou serviços criativos - Atividades: envolve 

a concepção e criação de produtos e/ou prestação de serviços criativos. Realizada pelos 

estudantes do Curso Técnico Integrado em Multimídia, que têm em sua formação um 

trabalho voltado para o desenvolvimento de produtos como vídeos, fotografias, identidades 

visuais etc. Nesse caso, a comunidade externa já costuma buscar o IFRN para tais demandas, 

dada a proximidade do campus com a comunidade do entorno e classe artística da cidade. 

São realizadas reuniões para entender as necessidades dos interessados, os quais participam 

do processo, para que o produto final tenha real vinculação ao grupo envolvido. 

A última meta estabelecida diz respeito à participação e publicação de trabalhos em 

eventos da área, proposta que está diretamente atrelada à participação do grupo de trabalho 

na SECITEX, por exemplo, na perspectiva de disseminar as metodologias que vêm sendo 

utilizadas pelo grupo e ampliar o olhar de seus participantes a partir do conhecimento de 

outros projetos que vêm sendo desenvolvidos. Todas as atividades aqui apresentadas são 

desenvolvidas pelo grupo, de maneira integrada e colaborativa. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados pelo projeto envolvem, de forma destacada, o 

desenvolvimento da formação prática dos estudantes dos cursos do Campus, conforme 

habilidades destacadas em seus PPCs; a integração dos servidores e estudantes dos diversos 

cursos do Campus através da formação de equipes multidisciplinares para alcance das metas 

propostas; o desenvolvimento de um trabalho relacionado à compreensão do mundo do 

trabalho e do desenvolvimento do estudante no que diz respeito à sua autonomia e 

desenvolvimento de um espírito empreendedor; a contribuição efetiva no processo formativo 

discente, através da formação integrada, integral e a prática profissional dos estudantes por 

meio de sua inserção em atividades extensionistas de formação complementar, permitindo 

seu contato direto com a comunidade externa; assim como o alcance à comunidade externa, 

notadamente através da realização de eventos e criação de produtos/serviços criativos. 

Durante a realização do projeto, a equipe mantém uma comunicação integrada, 

buscando uma auto-organização no sentido de responder às demandas que vão surgindo à 

medida que os eventos tomam forma. Essa prática é importante pois estimula a construção 

de relações humanas e de aprendizagem entre os estudantes, os quais vivenciam o trabalho 

em equipes multidisciplinares e diversas em número e conhecimentos. A equipe também 

trabalha na divulgação de notícias, eventos ou editais através da página institucional do 
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Campus Natal-Cidade Alta e, quando possível, do próprio IFRN, assim como na elaboração 

e divulgação de peças de comunicação visual (digitais e impressas) dos eventos produzidos 

pela equipe, visando atingir o público interno do Instituto, assim como a comunidade 

externa. Outras atividades desenvolvidas são a criação de redes sociais dos eventos e 

alimentação das páginas, com o objetivo de divulgar os eventos, incentivar a participação, 

bem como estabelecer uma comunicação mais próxima com os públicos-alvo, e tirar 

dúvidas, assim como a realização de acompanhamento das inscrições por telefone e online, 

e envio de informativos aos participantes do evento via e-mail. 

Também são realizadas  reuniões formativas com estudantes do Campus, em 

decorrência das chamadas para formação das equipes de voluntários a se engajarem nas 

atividades de prática profissional, reuniões com grupos da comunidade externa, em especial 

com segmentos sociais com baixo poder financeiro, em razão da seleção e do atendimento 

para desenvolvimento de produtos/serviços criativos. Desenvolve-se, ainda, inserção de 

mídia espontânea (entrevista, reportagem, nota ou notícia) em veículos de comunicação 

social locais e regionais, como TVs abertas e fechadas, rádios e portais da internet, captadas 

por meio da assessoria de comunicação do IFRN/Cidade Alta ou das equipes de 

comunicação de voluntários, visando alcançar os públicos-alvo das ações (figuras 01 e 02).. 

 

                                 

    Figura 1: Cartaz do Ateliê a Céu Aberto 2019           Figura 2: Peça de divulgação da Oficina 

 

Em 2019, alguns resultados já podem ser indicados: foram realizadas seleções para 

bolsistas e voluntários no projeto; foi ofertada uma oficina de elaboração de currículo; foram 

produzidos eventos para a comunidade interna e externa, a exemplo do Ateliê a Céu Aberto 

e do Prêmio Ruy Pereira de Artes Visuais, e da II Jornada Integrada de Pesquisa, evento que 

contou com a participação de mais de quinhentas pessoas em um dia de construção e 

disseminação de conhecimento científico. Todas as atividades são realizadas de modo a 

contemplar a comunidade interna e externa, objetivando trazer a sociedade para o Instituto, 

no sentido de trabalhar o sentimento de pertença da população junto à instituição. 
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Até o final da execução do projeto, prevê-se a realização de outros eventos 

institucionais, como a ARTIC5, atividades de formação complementar e orientação 

profissional abertas ao público, como oficinas, minicursos e rodas de conversa, e o 

desenvolvimento de produtos e serviços criativos, como trabalhos de identidade visual, 

vídeos e fotografias, além da orientação técnica a projetos para a comunidade. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O EXECULT, que existe desde 2014 e inicialmente foi utilizado como modelo para 

outros núcleos de prática profissional, vem se aperfeiçoando/adequando a cada ano, sendo 

um núcleo já consolidado na realidade do Campus Natal-Cidade Alta. A avaliação do projeto 

é bastante positiva, à medida que alcança seu objetivo central de possibilitar a prática 

profissional dos estudantes de uma forma diferenciada, de modo que tenham um olhar 

diferenciado acerca de suas possibilidades de atuação no mundo do trabalho. 

Em função das atividades diversas que o projeto contempla, formou-se uma equipe 

multidisciplinar, com muitos servidores do Campus. A natureza do projeto faz com que 

muitos estudantes tenham interesse em contribuir de forma efetiva na realização das ações 

propostas. O engajamento e a vontade de participar e aprender dos estudantes dos diversos 

cursos, leva a um grande aprendizado por parte dos membros do projeto e o cuidado na sua 

realização traz um aprendizado significativo a todos que nele estão envolvidos. Assim, 

acredita-se que vale a pena seguir investindo na proposta. 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo Geral 

Estudar os princípios básicos da leitura, escrita e iniciação musical. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar as notas, pausas, figuras e símbolos musicais na pauta; 
 Desenvolver a percepção de sons: graves, médios e agudos; 
 Sintetizar os conhecimentos de introdução à Flauta doce. 

 

2 OBJETO VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

 

2.1 FERRAMENTA TECNOLÓGICA PRINCIPAL 

 

Utilizaremos como ferramenta principal de aporte tecnológico para o 

desenvolvimento das atividades do curso o aplicativo de mensagens ‘’WATSAPP’’ 

através da função ‘’Grupo’’. O Watsapp é um aplicativo gratuito com funcionalidade 

através do sistema operacional Android e pode ser baixado livremente através do 

programa Google Play. Dentro do grupo que será criado especificamente para a 

realização das atividades e tarefas do curso  serão utilizados outros tipos de aportes 

secundários. 

 

2.2 FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS ACESSÓRIAS 

 

Utilizaremos também como aporte secundário o site YOUTUBE através do canal 

canalhttps://www.youtube.com/channel/UCPy2kbMeRtvvx5yKk7zrBgg/feed como 

exemplo e outros canais que abordem a mesma temática de iniciação musical. Outros 

aplicativos a serem explorados serão o ‘’Leitura Partitura’’ e o ‘’Read Music’’ ambos 

disponíveis no Google Play em suas versões gratuitas.   

 

3 ANÁLISE DO CENÁRIO 
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3.1 IDENTIFICAÇÃO DE NECESSIDADES DE APRENDIZAGEM 

 

Os alunos que pretendem entrar em uma Banda de Música necessitam possuir 

conhecimentos teóricos básicos para puderem desenvolver suas práticas. 

Tradicionalmente, as aulas de música são realizadas de forma presencial, contudo, os 

horários possíveis para uns não são para outros ( Alunos X Alunos X 

Professor).Portanto, com o advento das  novas tecnologias acessíveis  iremos 

implantar o primeiro curso de iniciação musical da Filarmônica Maestro Marciano 

Ribeiro da Costa da cidade de Tenente Laurentino Cruz com a metodologia da 

Educação á Distância. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS ALUNOS 

 

Os alunos inscritos no curso de musicalização e aqueles que manifestam 

interesse em ingressar na Banda de Música são, em sua maioria, crianças e 

adolescentes oriundos de escola pública, os quais tiveram suas primeiras experiências 

musicais através de atividades promovidas nas escolas através das Fanfarras, 

Percussões e aulas de violão. Esses tipos de formações, geralmente, não desenvolvem 

uma formação teórica compatível com as exigências mínimas para a Banda de Música.  

Apenas introduzem atividades voltadas principalmente para a prática, apresentações 

internas e desfiles cívicos. Portanto, eles precisam dessas competências para 

desempenhar suas funções a contento com os instrumentos melódicos da Banda de 

Música. 

 

3.3 LEVANTAMENTO DAS RESTRIÇÕES 

 

A Filarmônica Maestro Marciano Ribeiro da Costa possui três profissionais 

voluntários. Para tanto, é necessário que os músicos responsáveis pela 

operacionalização da proposta de formação inicial da turma, possuam uma formação 

mínima e experiência com projetos de ‘’BANDA ESCOLA’’. A instituição não possui 

recursos ou previsões orçamentárias para pagamento de bolsas de incentivo a alunos, 

monitores nem tampouco para o material didático. Os profissionais envolvidos já 
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desenvolveram outros projetos de formação na Banda com turmas na modalidade 

presencial, contudo, faremos a primeira experiência com essa nova modalidade de 

ensino.  

 

3.4. ENCAMINHAMENTO DAS SOLUÇÕES 

Como forma de garantir sustentabilidade ás atividades propostas, buscaremos 

apoio através de órgãos e entidades que trabalham com cultura e politicas para a 

juventude. Formaremos uma equipe para pesquisar editais abertos do Ministério da 

Cultura ou Secretaria responsável, Fundação José Augusto, Entidades Privadas que 

fomentam as linguagens artísticas bem como os Juizados locais que também apoiam 

projetos com recursos de transações pecuniárias. Esses recursos fomentariam a 

demanda relativa tanto aos materiais como apostilas, flautas, instrumentos 

percussivos, violão como as bolsas de incentivo para os profissionais (tutores e 

monitores) responsáveis pelo projeto. 

 

4  MODELO DE DESIGN INSTRUCIONAL 

 

4.1. MODELO DE DESIGN 

Utilizaremos o Design Instrucional do tipo Aberto. Essa concepção instrucional 

implica em uma relação dialógica entre os saberes pretendidos e as atividades 

propostas e uma conexão com a realidade do dia-a-dia da Banda de Música. Suas 

demandas técnico-operacionais e também sua participação social na vida e no 

calendário da comunidade na qual está inserida. 
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4.2. MATRIZ DO DESENHO INSTRUCIONAL 

Unidades Objetivos Papéis Atividades 
Duração 

e 
período 

Ferramentas Conteúdos Avaliação 

Título do 
Módulo. 

O que o 
aluno deverá 
saber fazer 
ao terminar 

esse módulo? 

Tutor: (DI 
aberto) o que o aluno faz? 

Carga 
horária 
deste 

módulo 

De que forma 
o aluno 

interage com o 
conteúdo? 

O que o aluno 
vai visualizar em 

termos de 
conteúdo? 

De que forma 
o aluno será 
avaliado? 

Teoria 
Conceitual 

Conceituar 
música, 

som 
diferenciar 
elementos, 
Nomes das 

figuras. 

Apresenta 
e discute os 
conceitos 
fazendo 

relações e 
inter-

relações 

Faz a leitura 
dos módulos, 

debate e 
realiza os 
exercícios. 

20/ha 

Download 
do material, 
acesso aso 

vídeos. 

Conceitos 
impressos, 

vídeos 
explicativos. 

Questionário 
e pesquisa 
de sites e 

plataformas 

Conhecendo 
as Notas e 

valores 

Identificar 
o nome  

das notas e 
o valor na 

pauta 

Exibir a 
pauta e 

suas 
respectivas 

claves e 
notas 

Identifica a 
relação e 

posição de 
cada uma 

delas 

20/ha 

Download 
do material, 
acesso aos 

vídeos. 

Pautas, notas, 
Figuras de 

valor, pausa e 
símbolos em 

geral. 

Solfejo e 
lição com as 

notas 
estudadas 

Exercitando 
a 

identificação 
de notas e 
símbolos 

Apontar a 
nota 

correta no 
aplicativo 

Leitura 
Partitura 

Envio do 
aplicativo 

Faz testes de 
reconhecimento 
das notas na 

pauta 

20/ha 

Acesso e 
utilização 

do 
aplicativo 

Leitura e 
identificação 

d notas e 
valores 

Atribuição 
de notas 

pelo próprio 
aplicativo 

(competição) 
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4 - ANÁLISES DO DESIGN INSTRUCIONAL 

 

4.1. PLANEJAMENTO 

 

 As teorias pedagógicas empregadas serão baseadas no Construtivismo e a 

teoria dialógica de Paulo Freire, a aprendizagem significativa de Ausubel e o 

sócio-interacionismo de Vigotsky. A metodologia será a Educação a Distância e 

a utilização de aplicativos mediando todo o processo; 

 Watsapp, Youtube, App Leitura Partitura; Read Music, criação do grupo 

específico e exclusivo para as atividades do curso. 

 As atividades serão  de interação com hora marcada, postagem de atividades, 

pesquisas, realização dos testes competitivos; e, 

 A avaliação será feita de forma contínua, o nível de participação, motivação, 

tarefas cumpridas e aferição de aprendizagem. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 O grupo será criado com o intuito exclusivo de realizar as atividades relativas ao 

curso de iniciação musical. Serão postados os vídeos, links, material em PDF, 

tarefas, e todas as orientações para uma aprendizagem sistêmica e 

significativa. 

 

Figura 1 – Exemplo de interação no Watsapp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: do próprio autor. 

 

 

O envio de texto sendo possível por meio do Whatsapp permite aos estudantes 

baixarem posteriormente para leitura livre ou avaliativa. Com isso, economiza-se o uso 

de papel, fazendo com que a prática se torne meio para refletir sobre a nossa relação 

com o meio ambiente. 
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Figura 2 – Compartilhamento de Partitura 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fonte: do próprio autor. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Com esse trabalho pretendemos desenvolver práticas sustentáveis, baratas e 

que amenizem o problema da falta ou insuficiência de cursos de iniciação musical para 

crianças e adolescentes que desejam ingressar nas Bandas de Música das mais diversas 

cidades e regiões do Brasil. 

 

Ao se introduzir o ensino da música com a utilização de ferramentas acessíveis, 

teremos a oportunidade de oferecer uma formação mínima para os alunos. 

Amenizando os problemas como tempo, recursos, acessibilidade e até mesmo 

exclusão. 

Por fim, sabemos das imprevisibilidades que novas propostas possam 

apresentar, contudo, temos confiança que os jovens que atenderemos nessa primeira 

turma, estarão em um futuro bem  próximo ocupando as cadeiras e estantes da Banda 

e tocando os instrumentos melódicos que tanto almejam. 
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1 INTRODUÇÃO 

A prática de leitura tem se tornado comum na contemporaneidade, indo de 
encontro a muitas teorias que previam o fim da leitura literária como prática cotidiana. 
Hoje, não só os livros são os que propiciam a prática de leitura, mas os computadores, 
celulares, e-readers, tablets e uma série de outros equipamentos revitalizam a forma 
material da leitura e entregam a seus leitores uma verdadeira biblioteca acessível com 
poucos toques. O ato de ler gera consequências para além do exercício da alteridade, faz 
surgir também a necessidade de diálogo do que foi lido com os outros. Assim surgem as 
comunidades de leitores, responsáveis por reunir leitores em torno de determinadas obras 
e gestarem discussões em torno dessas produções.  

O projeto de extensão “Comunidade de leitores: uma experiência de fomento 
literário no Seridó” tem como propósito contribuir com a constituição de comunidades de 
leitores de literatura - sejam clássicas ou de massa. Interessa fortalecer, de forma dialógica 
e responsiva, a consolidação de uma comunidade de leitores na cidade de Currais Novos 
e região por meio do Instituto Federal do Rio Grande do Norte - Campus Currais Novos, 
a partir dos movimentos leitores que já se gestam nesse espaço. Confrontando o senso 
comum de que o jovem não lê ou que a escola não forma leitores proficientes, as práticas 
leitoras de livros que se colocam fora da coleção escolar e que são concebidos como mera 
literatura de entretenimento ou de passagem para o que é socialmente valorizado como a 
“boa leitura” têm se apresentado como possibilidade para a formação de leitores que 
constroem sua trajetória de leitura à revelia da escola ou do cânone. Interessa, também, 
compreender como o processo de organização da comunidade de leitores em torno de 
uma obra que os une para a leitura, para a produção e para o compartilhamento de saberes 
e de experiências, constituindo-se tais comunidades, assim, como uma forma de 
sociabilidade de uma cultura juvenil que engendra novas formas de atuar na 
contemporaneidade. O projeto se gesta a partir da prática de seus participantes, tanto do 
próprio Instituto (e em comunhão com outros Campi) quanto os da comunidade externa, 
e se organiza a partir das práticas acordadas pelos próprios participantes, daí a 
singularidade de cada comunidade. 

Na busca de entender como se dá esse processo de leitura construído a partir do 
projeto de extensão e quais suas motivações e implicações para as práticas sociais, 
analisaremos a formação da comunidade de leitores do Instituto Federal do Rio Grande 
do Norte (IFRN) – Campus Currais Novos, criado em 2019. A partir da análise do 
processo de formação e da dinâmica da comunidade, intenta-se entender como se dá o 
processo de leitura e de formação de comunidades dentro e fora do espaço escolar. 

2 METODOLOGIA 

Segundo Cosson (2018), o ato de ler nasce do contato do leitor com o texto, com 
o autor, com o universo cultural contido em cada obra, para além disso, ler também é o 
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compartilhamento das experiências leitoras, nesse sentido, a leitura não é um ato 
individual, e sim, coletivo. 

Comunidades de leitores que se reúnem com o intuito de compartilhar uma obra 
são mais comuns dentro do âmbito escolar, mas não restritos a ele. “Um círculo de leitura 
é essencialmente o compartilhamento organizado de uma obra dentro de uma comunidade 
de leitores que se constitui para tal fim” (Cosson, 2018, p. 158), nesse contexto, é preciso 
considerar o fato de ser cada vez maior o número de pessoas que compartilham o que 
leem por meio de plataformas digitais, redes sociais ou clubes de assinaturas de livros, 
apenas para citar alguns exemplos.  

No intuito de propiciar um espaço de discussão, reflexão e interação entre leitores 
e possíveis leitores, a dinâmica do clube de leitura busca espaços dialógicos, 
participativos e interativos, de modo que os participantes dessa comunidade possam 
construir a dinâmica dos encontros e pensar no corpus de leitura.  

Para tanto, adotou-se o modelo de círculo semiestruturado proposto por Cosson 
(2018), nele não há “propriamente um roteiro, mas sim orientações que servem para guiar 
as atividades do grupo de leitores” (p, 159), a elaboração das orientações bem como a 
condução dos encontros foi realizada pelos estudantes voluntários do projeto, sob 
orientação dos professores.  

Considerando esta premissa, a primeira ação do projeto foi promover um encontro 
entre o Clube de Leitura do Campus Macau, já consolidado e um dos mais antigos da 
rede, e o grupo de leitores voluntários do projeto formado por cinco estudantes do IFRN 
Campus Currais Novos, tendo como objetivo a troca de saberes e experiências no que diz 
respeito à dinâmica dos encontros e funcionamento do Clube. O encontro coordenado 
pelo professor Leandro Torres aconteceu no Centro de Convivências do Campus Macau 
em dois momentos distintos (manhã e tarde do dia 11/04/2019) e contaram com 
performances teatrais, relatos de experiências e sorteio de livros. 

Partindo desta e de outras experiências prévias, a preparação para os encontros em 
Currais Novos passou por reuniões entre os voluntários do projeto e professores 
orientadores com o intuito de sistematizar os encontros: definir calendário, locais dos 
encontros, regras e papéis dos membros.  

A respeito da organização dos círculos de leitura, Cosson (2018, p. 160-161) 
afirma que “a seleção de obras obedece a dois princípios básicos. O primeiro é que não 
há um texto ideal para os círculos de leitura, mas sim textos adequados àquela 
comunidade de leitores (...) o segundo é que os textos devem ser escolhidos pelos 
participantes”; a partir desta premissa, criou-se um perfil numa rede social para divulgar 
junto às comunidades interna e externa as ações que seriam realizadas pelo Clube do 
Livro, além de esclarecer possíveis dúvidas e promover enquetes no sentido de selecionar 
as obras de leitura para o clube. 

As atividades de leitura do Clube do Livro foram sistematizadas levando em 
consideração “o ato de ler”, que privilegiou o espaço de leitura individual cujo tempo 
destinado a esta etapa considerou a extensão e complexidade de cada obra; “o 
compartilhamento”, momento em que os estudantes voluntários provocavam a 
participação dos demais participantes dos encontros, apresentando resumo da obra, o 
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autor ou autora, trazendo curiosidades sobre o livro ou contextualizações sobre o enredo, 
destacando trechos, indagando, etc.; bem como o momento de avaliação dos encontros, 
realizado de maneira oral ou escrita, presencialmente ao final dos encontros ou 
virtualmente por meio do perfil na rede social. 

Por fim, essa prática de leitura em comunidade realizada interior da escola e aberta 
à comunidade externa fomenta, na visão Bakhtiniana (2015), uma força centrífuga, uma 
vez que na contramão do discurso hegemônico de que a boa leitura se faz com obras 
clássicas ou seguindo as orientações da escola, essas comunidades elegem seus próprios 
modos de leitura, suas obras prediletas e o fazem sem ter a necessidade de andar 
exclusivamente ao lado do cânone – ainda que vez ou outra ele apareça, porém de forma 
orgânica, e não imposta como em sala de aula. Ao averiguar os dados da pesquisa Retratos 
da leitura no Brasil (2015) é possível perceber a popularidade das obras ditas best-seller, 
sobretudo entre os jovens, e assim se justifica o fomento dessas comunidades no ambiente 
escolar, afinal a partir da pesquisa percebe-se a necessidade de maior incentivo à leitura, 
e por outro lado, justifica-se a necessidade de investigações como esta, na qual se 
permitam conhecer e estudar essas comunidades e leituras por aquilo que efetivamente 
são, e não por aquilo que deixam de ser (ZILBERMAN, 1987).  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto ainda está em andamento e sendo avaliado, de forma que a interação 
entre os participantes do clube e a comunidade dentro e fora do Campus progrida e, 
consequentemente, que o maior número de pessoas seja alcançado. A ideia do clube do 
livro surgiu com a necessidade de alguns estudantes de partilharem suas experiências 
literárias com outras pessoas, visando sempre o conforto que a leitura traz e as ótimas 
histórias conhecidas e, ainda, as que precisam ser descobertas. 

Os encontros do clube são organizados de forma a acomodar todos àqueles que 
mostram interesse pela leitura ou que veem nesta uma maneira de se sentirem 
representados e compreendidos, sendo as escolhas dos temas definidos através de 
votações e opiniões dos integrantes e das pessoas que seguem o perfil digital, no 
Instagram.  

Na primeira reunião, na tentativa de desmistificar a imagem maçante que se tem 
da leitura como um hábito cansativo e enfadonho, utilizou-se de uma dinâmica em que 
cada indivíduo deveria se apresentar e dizer um personagem que correspondesse a sua 
personalidade, este não precisaria ser necessariamente de um livro, podendo estar 
presente em um filme, série, anime, mangá, entre outras formas de entretenimento. A 
partir desse enlace, um interesse pôde ser construído nos presentes e assim seguiu-se com 
o planejado nos demais encontros. 

Dessa forma, percebeu-se que a inauguração de um espaço voltado para os leitores 
abriu caminho para que estudantes da rede pública na cidade pudessem expor suas ideias 
e criar relações com problemas vividos dentro da sociedade, de maneira que opiniões 
divergentes fossem compartilhadas, preservando o respeito no decorrer das discussões. 
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Diante do que foi exposto, é possível afirmar que a realização dos encontros entre 
leitores e possíveis leitores trouxe discussões e experiências para aqueles que 
participaram, que normalmente, apenas em sala, não seriam tão aprofundadas. 
Infelizmente, muitos estudantes que demonstraram interesse não puderam participar dos 
debates graças ao desencontro de turnos, visto que o clube, até o momento, realiza suas 
reuniões durante a tarde. 

Espera-se, então, que ao longo do projeto, demais clubes de outros Campi no 
estado sejam convidados para participar dos encontros, assim como em Macau, 
enriquecendo os debates e propiciando a disseminação da proposta. Da mesma forma, 
que a comunidade adquira cada vez mais o hábito de ler e que a discordância entre turnos 
seja solucionada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Foi possível observar, por meio da participação dos estudantes do Campus e de 
pessoas da comunidade externa, que a formação do Clube do Livro, pode ser um espaço 
significativo para o processo de formação de leitores, valorizando o compartilhamento de 
experiências de leitura em espaços democráticos de discussão. 

Sabe-se das necessidades de ampliação dos horários dos encontros, para que 
outras pessoas possam participar das atividades promovidas pelo Clube; e de viabilizar 
outros meios para que a comunidade externa esteja cada vez mais presente; no entanto, 
as ações já realizadas e a metodologia utilizada apontam para um caminho possível de 
fomento a espaços de socialização, reflexão e discussão de obras literárias, sejam elas 
canônicas ou não.  
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RESUMO 
 

O presente trabalho traz à tona uma 
pesquisa de grande importância para o âmbito 
da geografia que é o estudo da diversidade 
social no âmbito da ciência geográfica, estudar 
o gênero e suas particularidades é de grande 
valia, pois consegue compreender as relações 
sociais. O objetivo central é analisar a 
importância da utilização do nome social no 
Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 
com relação aos percentuais de adereção a essa 
nova conquista. O trabalho se justifica mediante 
a necessidade de ter estudos voltados para a área 
LGBT’s dentro da ciência geográfica, a mesma 
por ser um amplo campo de estudo 
multidisciplinar e que conseguem percorrer por 
diversos vieses. Além disso, é notório que 
estudo como esses são escassos na academia, 
sendo assim, uma maior contribuição para a 
temática LGBT’s no Brasil. A pesquisa faz uso 

de pesquisas referenciais e bibliográficas com 
relação a conquista por parte das travestis e 
transexuais no direito da utilização do nome 
social em diversos processos seletivos como é o 
caso do Enem, bem como em artigos e 
postulado concernentes a temática, uma vez que 
existe poucos estudos na área, bem como 
escassos artigos e resumos sobre o uso do nome 
social. O artigo está dividido de forma 
sequencial e objetiva, onde será possível 
entender a utilização do nome social na 
constituição federal, e sua alocação na 
atualidade, bem como o processo que se deu 
essa nova adequação no Exame Nacional do 
Ensino Médio. O uso do nome social é um 
importante direito que as travestis e transexuais 
conseguiram, um direito constitucional da 
cidadania. 
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ABSTRACT 
 
The present work brings to light a research of 
great importance for the scope of the geography 
that is the study of the social diversity in the 
scope of geographic science, to study the gender 
and its particularities is of great value, because 
it can understand the social relations. The 
central objective is to analyze the importance of 
the use of the social name in the National High 
School Examination (ENEM) in relation to the 
percentages of admission to this new 
achievement. The work is justified by the need 
to have studies focused on the LGBT area 
within geographic science, the same as it is a 
wide field of multidisciplinary study and that 
can cross several biases. In addition, it is 
notorious that studies such as these are scarce in 
the academy, thus being a major contribution to 

the LGBT theme in Brazil. The research makes 
use of reference and bibliographical researches 
regarding the conquest by the transvestites and 
transsexuals in the right of the use of the social 
name in several selective processes as it is the 
case of Enem, as well as in articles and 
postulate concerning the subject, since there are 
few studies in the area, as well as scant articles 
and abstracts on the use of the social name. The 
article is divided in a sequential and objective 
way, where it will be possible to understand the 
use of the social name in the federal 
constitution, and its current allocation, as well 
as the process that has given this new adequacy 
in the National High School Examination. The 
use of the social name is an important right that 
transvestites and transsexuals.

 
KEYWORDS:Transsexuals, Shemales, Geodiversity, ENEM, LGBT. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todas as coisas têm nome Casa, janela e jardim Coisas 

não tem sobrenome, mas a gente sim Todas as flores 

têm nome rosa, camélia e jasmim Flores não têm 

sobrenome Mas a gente sim. (GRIFO NOSSO). 

 

  O presente trabalho traz como enforque o estudo acerca da importância 

do uso do nome social no Exame Nacional do Ensino Médio, importante meio de acesso 

à educação superior e que tem se tornado um grande aparato para o acesso de diferentes 

grupos sociais, dentre eles as travestis e transexuais (homens e mulheres).  

A metodologia utilizada foi à pesquisa referencial e bibliográfica em artigos e 

postulados acerca da temática, bem como em sites governamentais com a finalidade de 

obter dados pertinentes à pesquisa, como o IBGE e o Ministério da Educação.  

A opção pela temática diz respeito a condição da autora enquanto pertencente ao 

grupo “trans”, bem como a jornada acadêmica, desde ao uso do nome social no ENEM 

e sua visão enquanto acadêmica da geografia. Por fim, a pesquisa passará por análise 

sobre estatísticas concernentes entre anos, desde ao direito e uso do nome social e sua 

aplicabilidade atual.  

Assim, será possível ver de forma sequencial e objetiva o uso e direito do nome 

social segundo a constituição federal e suas prerrogativas, bem como sua utilização na 

atualidade e as principais barreiras encontras, como também a importância desta no 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). 

 

 

 

 

 

 

2609 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

2 METODOLOGIA 

Ainda que a Constituição Federal de 1988 traga o conceito de cidadania 

ampliada, as pessoas trans ainda são excluídas de seus direitos e de uma perspectiva de 

vida com qualidade, dignidade, respeito, e segurança, o que resulta na marginalização 

social e na violência psicológica, moral e física. 

Nesse sentido Pontes de Miranda (2007): 

A imposição do prenome (impositio nominis) só se opera com o 

registro do nascimento. Quaisquer outros prenomes, que se tenha usado, ou 

em participações de nascimento, ou matrículas em escolas, ou passaportes, ou 

(irregulares) carteiras de identidade, não entram no mundo jurídico e 

nenhuma eficácia têm. 

 

Como aponta Freire (2013): 

“A heteronormatividade que cerca as vivências da sexualidade nas 

chamadas “sociedades ocidentais” faz com que a heterossexualidade seja 

encarada como a “expressão sexual normal”, tudo que foge desse contexto é 

tido como anormal,” 

 

Desta forma, é notório a perseguição a este recorte populacional por conta de sua 

identidade de gênero e orientação sexual que foge do contexto tido como “normal” que 

rege as culturas ocidentais. 

No mundo contemporâneo, uma das maiores lutas do movimento trans é o 

respeito à identidade de gênero, ao nome social e ao tratamento condizente ao gênero. 

Contudo, o que se ressalta no país é a absoluta ausência de uma legislação que garanta 

os direitos fundamentais às pessoas trans, como uma lei de identidade de gênero, por 

exemplo, apesar de vários projetos já terem sido apresentados no Congresso Nacional.  

Segundo Bento (2014), foi a partir de 2008, que no Brasil, observam-se 

mobilizações dos Movimentos Sociais de Lésbicas, Gays, Travestis e Transexuais 

(LGBT) pela utilização do nome social pelas escolas públicas estaduais nos registros 

escolares, considerando os altos índices de evasão escolar dessa população, que é 
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impossibilitada de permanecer na escola pública por ser vítima de preconceito e 

discriminação, ainda usando Bento (2014) é necessário afirmar que a construção do 

corpo durante o período escolar é extremamente excludente para a população trans, 

deste modo, prevalece o entendimento de que gênero corresponde a uma construção 

social. Segundo Marcia Aran, Daniela Murta e Tatiana Lionço: 

[...] o transexualismo continua a ser visto como uma síndrome, 

identificada pelo Transtorno de Identidade de Gênero – TIG, considerado um 

estado psicológico no qual a identidade de gênero está em desacordo com o 

sexo biológico e em que existe uma pulsão psicológica de pertencer ao sexo 

oposto ao genético, sempre acompanhada de um desejo obsessivo de libertar-

se de sua genitália para adquirir a do sexo oposto. 

 

A autora explica que essa construção do gênero com base em suas experiências 

com pessoas que se sujeitam ao processo transexualizador do SUS (hormonioterapia e 

cirurgia de readequação sexual), conseguem expressar suas angustias e demonstram a 

ela os principais problemas referentes a esse processo, dentre os principais obstáculos 

narrados, é possível identificar a ausência da escola, da família e do mais importante – 

do amor. 

Para Cerqueira (2015), em todo o Brasil, o primeiro diploma normativo que se 

tem notícia a regular a utilização do nome social foi editado pela Secretaria de Estado 

de Educação do Estado do Pará que, por meio da Portaria nº. 16/2008-GS, estabeleceu, 

de forma sucinta que: “a partir de 02 de janeiro de 2009, todas as Unidades Escolares da 

Rede Pública Estadual do Pará passarão a registrar, no ato da matrícula dos alunos, o 

prenome social de travestis e transexuais”. 

Já a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 

Transexuais (ABGLT), afirma que foi a Universidade Federal do Amapá foi pioneira na 

adoção do nome social para seus alunos. O nome social deve ser utilizado por pessoas 

auto classificadas como nominadas trans, que preferem ser nominadas dessa forma no 

cotidiano, refletindo a sua expressão de gênero, em contraposição ao nome do registro 

civil, que foi atribuído em consonância com o gênero ou/e o sexo quando do 

nascimento. Ressalta-se que o outro conceito foi atribuído ao nome social na ADI-4275, 
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em trâmite perante o STF, como apelido público e notório, pelo qual as pessoas são 

identificadas pela família e amigos. 

Em decretos e portarias que tratam do assunto encontra-se também o nome 

social, como nome pelo qual o travesti e transexual se identifica e é identificado junto a 

sociedade em que vive: 

Art. 1º - Fica assegurado aos servidores públicos, no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, o uso do 

nome social adotado por travestis e transexuais. Parágrafo único. Entende-se 

por nome social aquele pelo qual essas pessoas se identificam e são 

identificadas pela sociedade. 

 

De acordo com Cerqueira (2015), o instituto do “Nome Social”, é novo, 

entretanto está a se difundir em passo acelerado entre os vários entes federativos. 

 O nome social é aquele pelo qual as pessoas travestis e transexuais se 

reconhecem, bem como são identificadas por sua comunidade e em meio comunitário. 

É, assim sendo, o nome usualmente empregado nas relações diárias do indivíduo, uma 

vez que a vida diária não exige os rigorismos da exibição de documentos oficiais para 

interagir com outras pessoas. 

O nome social é aquele pelo qual pessoas são classificadas Trans preferem ser 

chamadas cotidianamente, refletindo sua expressão de gênero, em contraposição ao seu 

nome de registro civil, dado em consonância com o gênero ou/e o sexo atribuído 

durante a gestação e/ou nascimento. Pessoas Trans, assim como Cis, muitas vezes não 

aceitam ou relativizam o seu sexo e/ou gênero como quais foram designadas. O uso do 

nome social tem sido legitimado por entidades como o CREMESP (conselho Regional 

de Medicina do Estado de São Paulo) e o MEC (Ministério da Educação), dentre outros 

órgãos normativos, especialmente os ligados à saúde e educação. 

O que se observa no Brasil é uma total ausência de uma legislação que assegura 

os direitos fundamentais às pessoas Trans. Atualmente há três projetos de lei que 

tramitam no congresso nacional, que disponham sobre as mudanças do nome e do sexo 

nos documentos sem condiciona-la à realização da cirurgia. Pois, as leis dos diversos 

países que dispõem sobre direitos das pessoas Trans mudam de acordo com a sua visão 
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biologizante de gênero maiores são as exigências para a cirurgias de transgenitalização e 

as mudanças nos documentos. Nestes casos, a legislação tem um caráter autorizativo, 

como a Lei de Identidade de Gênero espanhola onde pessoas Trans podem alterar seus 

documentos sem ter feito a cirurgia, mas precisam ainda de um diagnósticode TIG 

(transtorno de identidade de gênero) emitido por uma especialista, geralmente 

psiquiátrico. A argentina aprovou em 2012 uma legislação em que prevalece o princípio 

do reconhecimento da identidade de gênero. Não é pedido nenhum tipo de exame, de 

protocolo ou atestado para a pessoa demandar no cartório a mudança de nome e sexo 

nos documentos. 

Segundo a psiquiatria, “transexualismo” é considerado uma doença que 

tecnicamente se denominada transtorno de personalidade de identidade sexual. Porém, 

não há nenhum exame clínico objetivo que possibilite ao saber médico e as ciências psi 

(refiro-me à psicologia, a psiquiatria e à psicanalise) afirmarem que os sujeitos que 

vivem as experiências de gênero em desacordo com o estabelecido hegemonicamente 

sejam portadores de transtornos mentais. A transexualidade não se refere a sexualidade 

(desconforto sexual), mas sim, ás questões ligadas ao gênero. O mérito do projeto que 

deveria garantir pessoas Trans o direito a mudança nos documentos evapora-se quando 

retorna ao juiz, como acontece hoje, a pessoa entra com um processo judicial. Será o 

juiz que dará ao parecer final sobre sua demanda: 

Art. 5º A decisão judicial que determinar a adequação do nome e sexo terá 

efeitos constitutivos a partir do seu trânsito em julgado. 

Essa pode ser analisada como herdeira de uma cultura política brasileira de lidar 

com as demandas das populações excluídas como se os atos do poder fossem dadivas. O 

projeto de lei 5002/2013, denominada Lei João W Nery11, a Lei da Identidade de 

Gênero, de autoria do deputado federal Jean Wyllys, em coautoria com a deputada 

federal Erika Kokay, é a primeira na história que se estrutura pelo princípio do 

reconhecimento pleno da identidade de gênero de todas as pessoas Trans no Brasil, sem 

necessidade de autorização judicial, laudos médicos nem psicológicos, cirurgias nem 

hormonioterapias, assegura o acesso à saúde no processo de transexualialização e 

despatologiza as identidade Trans. O projeto inspira-se na Lei de Identidade de Gênero 
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da Argentina. Porém, com a nova conjuntura política na câmera dos deputados, como os 

deputados Jair Bolsonaro, Marco Feliciano, conhecidos por suas posições homofobicas, 

transfóbicas, racistas e machistas, sinaliza um longo período onde projetos que avançam 

na democratização de acesso aos bens simbólicos e materiais da cidadania viverão um 

momento de acentuada paralisia. 

O Brasil é único país no mundo onde, no vácuo de uma legislação geral, 

instituições garantem um direito negado globalmente. Aqui transmutamos o respeito à 

identidade de gênero em nome social. Universidades, escolas, ministérios e outras 

esferas do mundo público aprovam regulamente que garantam às pessoas Trans a 

utilização do “nome social” sem alterar substancialmente nada na vida da população 

mais excluída da cidadania nacional. Assim, por exemplo, uma estudante transexual terá 

seu nome feminino na chamada escolar, mas no mercado de trabalho e em todas as 

outras dimensões da vida terão que continuar se submetendo a todos as situações 

vexatórias e humilhantes e portar documentos em completa dissonância com suas 

performances de gênero. 

Sua necessidade foi orientada por uma sensibilidade muito singular: garantir que 

as normas gerais ganhem vida onde a vida de fato acontece: nas micro interações 

cotidianas. Esta resolução respaldou-se, principalmente, na constituição federal de 1988. 

Que dispõe que todos somos iguais perante a lei, sem distinção ou discriminação de 

qualquer natureza, e garante a educação como direito de todos, em igualdade de 

condições de acesso e permanência. Entre lei e as práticas cotidianas há um 

considerável espaço de contradições e violências. Para o/a estudante ter direito a sua 

identidade de gênero ele/ela não precisa apresentar nenhum papel que assegure uma 

suposta condição de “transtorno metal” o/a mesmo/a estudante que consegue o pleno 

reconhecimento de sua identidade de gênero no âmbito de universidade tem que ter um 

laudo psiquiátrico que lhe possibilitara a realização da cirurgia de transgenitalização e a 

realização de cirurgias. Este mesmo laudo será utilizado para a justiça autorizar a 

mudança nos seus documentos. 

O jornal Gazeta do povo, do estado do Paraná, publicou a matéria: Transexual 

ganha na justiça o direito a mudar de nome sem cirurgia de sexo. Na mesma matéria, a 
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advogada da Transexual C.A. declara: “Eu convivi com ela e presenciei situações 

constrangedoras”. Teve de abandonar os estudos pelo preconceito que sofria. Na mesma 

página, logo abaixo, a manchete: “Entidades querem que escola use o nome social” 

onde se lê: O preconceito e o constrangimento são alguma das causas que levam 

transexuais abandonar a escola, muitos não completam sequer o ensino fundamental e 

na fase adulta acabam sem profissão definida. São comuns casos de pessoas transexuais 

que demandam a mudança dos documentos sem a realização das cirurgias e que tem 

conseguido êxito. Individualmente, várias pessoas já obtiveram conquistas importantes, 

mas como a decisão final cabe ao juiz nada assegura que seu parecer será favorável à 

pessoa Trans, porém, há muitos casos como de Sandra dos Santos que conseguiu trocar 

o nome nos documentos sem cirurgia de sexo. Mas, dois documentos ainda a 

identificam como “masculino”. Percebe-se opera a lógica da cidadania precária. Qual o 

sentido de permitir alteração do nome e manter o sexo? É uma nova forma de continuar 

condenando uma pessoa. Isso significa que estamos próximos da formação de uma 

jurisdição que demande do Supremo Tribunal Federal brasileiro o reconhecimento de 

que as pessoas têm o direito à identidade de gênero. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Desde 2014 o Enem travestis e transexuais podem ser identificados/as pelo nome 

social nos dias e locais de realização das provas. Para isso, os/as candidatos/as 

necessitam fazer uma solicitação ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (Inep), como êxito desta política vale salientar que desde que o direito de 

usar o nome social foi adotado, houve um crescente número de pessoas trans adentrando 

as portas das universidades, o nome social não só convidou a esta população a se 

submeter ao exame, como abriu as portas do ensino superior para este segmento. 

O nome social surge no Enem após várias denúncias e reclamações na mídia 

pelo constrangimento que pessoas trans sofreram na hora de apresentar o documento de 

identidade aos fiscais das salas de prova, desde atraso da entrega de caderno de provas 

pela demora de conferência de dados a relatos de humilhações e discriminação por parte 
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dos fiscais. Em 2014, 102 pessoas trans usaram o nome social durante a aplicação da 

prova, em 2015 esse número passou para 278. Em 2016, o número cresceu 46%, dos 

842 pedidos, 408 foram atendidos. 

De acordo com o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas (Inep), 432 pedidos 

foram recusados neste ano porque os participantes não encaminharam a documentação 

exigida em edital. Os outros dois foram de candidatos que conseguiram o registro civil 

com o nome social. 

Gráfico 1 – Inscrições Deferidas Com o Uso Do Nome Social No Enem 

Fonte: FRANÇA, R. de; NOGUEIRA, S. N. B. com dados do INEP. 

 

Desde 2015, São Paulo é o Estado com o maior número de solicitações 

atendidas: 89 em 2015 e 180 em 2016. O segundo estado com mais transvestis e 

transexuais que conquistaram o direito de usar o nome social no Enem deste ano foi 

Minas Gerais (37), seguido por Rio de Janeiro (35), Paraná (25), Bahia e Rio Grande do 

Sul (16 cada), Pernambuco e Santa Catarina (11 cada). Os demais estados tiveram 

menos de dez inscrições cada, desta forma, também pode se apontar a procura nos 

outros estados que não foram citados devido à pouca procura ou não saberem do uso 

dessa política. Com estes números foi possível comprovar que esta população, vive em 

todo o território nacional e solicitou o nome social em quase todos os estados da 

unidade federativa. 
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Gráfico 2 – O Uso Do Nome Social No Enem Em 2016 Por Estado

 

Fonte: FRANÇA, R. de; NOGUEIRA, S. N. B. com dados do INEP. 

 

Os/as candidatos/as travestis e transexuais que realizarão o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem) 2017 tiveram entre 29 de maio e 4 de junho para pedir o uso do 

nome social no exame. Os pedidos poderão ser feitos a partir das 10h. Inscrições para a 

prova, que acontece em 5 e 12 de novembro vão até 19 de maio. A taxa de inscrição, foi 

de R$ 82, e pode ser paga até o dia 24 de maio. 

Os interessados deverão enviar cópia do documento de identificação, formulário 

preenchido e foto recente pelo sistema de inscrição. No dia das provas, as pessoas trans 

deverão ser tratadas pelo nome com o qual se identificam e também deverão utilizar o 

banheiro do gênero com o qual se identificam.  

Para realizar a solicitação, os participantes devem dispor dos seguintes 

documentos: fotografia nítida, atual, individual, colorida, com fundo branco que 

enquadre desde a cabeça até os ombros; cópia digitalizada da frente e verso de um dos 

documentos oficiais com foto; e cópia assinada e digitalizada do formulário de 

solicitação de atendimento pelo nome social que será disponibilizado na Página do 

Participante às 10h do dia 29 de maio. 
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Figura 01 – Cartaz de divulgação do direito ao nome social

 

Fonte: Retirado do site do Ministério do Desenvolvimento Social, 2017. 
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Figura 02 – Cartaz divulgação do nome social na cidade de Natal – RN 

    Fonte: Prefeitura Municipal de Natal – RN, 2011. 
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CONDIDERAÇÕES FINAIS 

 

            Observa-se que com a utilização do nome social e posteriormente ser 

uma lei e por direito a todos e qualquer indivíduo que traga o gênero como característica 

social e é de grande valia, pois se for analisar um passado não tão distante, esse direito 

era irracional e inconstitucional, pois via as transexuais e travestir com um olhar de 

preconceito patológico. Embora seja uma grande conquista, a um grande empecilho que 

é a comprovação para a utilização do nome social, pois faz o indivíduo passar por um 

momento de “comprovação de existência”, algo que caracteriza que algum deste grupo 

esteja mentindo ou utilizando o direito de má fé, como consequência disto a um certo 

receio em participar de processos seletivos como o ENEM.  

              Em suma, é uma conquista a ser trabalhada e discutida, não deixa da 

forma que está, mas aumentar fórum de debates e discussões que tratem em deixar o 

acesso ao nome social algo mais simplificado e objetivo, sem a necessidades de grandes 

comprovações, dá ao ser humano seu poder de escolha, sua liberdade de ser o que quer e 

o que seja. Mas sem dúvidas o grande feito do uso dessa política foi de aumentar o 

número de pessoas trans cursando o ensino superior por todo o país, ainda não foram 

divulgados números pelas ONGS que pesquisam essa população, uma vez que o 

governo não se preocupa em apontar tais estatísticas, o movimento LGBT do Brasil 

segue fazendo papel de Estado na divulgação positiva dessa política para a população 

trans brasileira. 
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ME CONTE SUA BIBLIOTECA - Literatura e práticas inclusivas na escola 

SANTOS, Cássia de F.M dos1; VIANA, Laura Mariany da Silva.2 

1,2 IFRN – Campus avançado Lajes;  
ÁREA TEMÁTICA: Direitos humanos e justiça 

 

RESUMO 
 
O projeto de extensão tem como objetivo 
desenvolver ações voltadas para a diversidade 
cultural, direitos humanos e inclusão social no 
âmbito escolar, por meio da leitura e relatos de 
experiências de leitores. As ações desenvolvem-
se em três escolas públicas da região e no 
Campus Lajes, por meio de encontros 

envolvendo escritores, servidores e estudantes. 
Com esse projeto, espera-se fortalecer parcerias 
escolares e debater sobre o direito à Literatura e 
à leitura como caminhos de inserção social e 
valorização dos saberes locais como forma de 
respeito à diversidade cultural da região.

 

 

ABSTRACT 

The project aims to develop actions directed to cultural diversity, human rights and social inclusion 
in the school environment, through reading and experiences reports from readers. The actions will be 
held at three public schools in the region and at Lajes Campus, through meetings involving writers, 
readers, teachers and students. With this project, it is expected to strengthen school partnerships, to 
promote debate about the right to Literature and reading as social inclusion paths and to value local 
knowledge as a way of respecting the cultural diversity of the region. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Literatura, leitores, educação, diversidade, inclusão. 

KEYWORDS: Literature, readers, education, diversity, inclusion. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão “ME CONTE SUA BIBLIOTECA: Literatura e práticas 

inclusivas na escola” parte da compreensão da importância da literatura como um 

conhecimento humanístico imprescindível a toda pessoa, inserida no contexto da 

produção de bens culturais e da arte em geral, aos quais todos devemos ter acesso. 

Entendendo a Literatura nesta dimensão, ratifica-se a sua função no cenário de educação 

formal de crianças e jovens. Surge, desse entendimento, o desafio de formar leitores, que 

se faz enorme para os docentes de todas as áreas, uma vez que ler é uma atividade 

cotidiana de todas as disciplinas do currículo escolar. O direito à leitura e à Literatura são 

prerrogativas importantes que contribuem para a permanência do aluno na escola, 

preparando-o para posterior inserção social, via mercado de trabalho ou 

empreendedorismo. 
 

No tocante ao público a ser atendido pelo projeto, na cidade de Lajes, o Centro 

integrado de educação de Jovens e adultos, CIEJA, recebe alunos fora da faixa escolar, 

remanescentes de outras unidades da rede municipal de ensino. São jovens que 

abandonaram a escola, mas não conseguiram acompanhar o ritmo das escolas onde 

ingressaram nas séries iniciais. Trata-se de uma população que certamente precisa de 

estímulo para permanecer na escola e investir na conclusão de seus estudos. A escola 

totaliza aproximadamente 80 alunos. A outra instituição no município de Lajes é a Escola 

Municipal Dr. Eloy de Souza, que funciona com ensino fundamental II (6º ao 9º), e 

atende 432 alunos, sendo 209 no turno matutino e 223 no turno vespertino. A outra escola, 

localizada no município de Angicos, cidade distante 44km de Lajes, funciona com a 

modalidade de Ensino fundamental e Médio, com aproximadamente 600 alunos. 
 

A ideia do projeto é estabelecer um diálogo direto, prioritariamente, com os 

docentes de Língua portuguesa, Sociologia e Artes dessas unidades, a fim de criar 

momentos e espaços de reflexão sobre o valor do livro e da leitura como elemento 

fundamental da cultura; o acesso à formação e ao conhecimento por meio do livro; o 

direito ao livro e à leitura como instrumentos catalizadores de inserção social. Sabedores 

que os docentes da área já comungam com essa visão, nos interessa, além disso, promover 

ações que revitalizem o olhar e a compreensão para esses aspectos, compartilhando 

práticas e visões que estamos por ora desenvolvendo no interior do Instituto. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto centra-se em duas ações que se interligam e dialogam, 

a saber: rodas de conversas e oficinas de poesia falada. A roda de conversa com leitores 

proficientes sobre Literatura e sua formação leitora consiste na participação de escritores 

e leitores convidados para compartilharem com os estudantes sobre a sua formação leitora 

e demonstrar o valor da literatura em suas vidas. Já o grupo Poetize-se, que é um grupo 

de Poesia falada do Campus Lajes, realizará oficinas nas escolas a fim de estimular os 

jovens no desenvolvimento do gosto pela poesia. Tendo esses dois eixos como 
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articuladores das ações, propõem-se as seguintes as etapas sistemáticas para a consecução 

do projeto: a) reunião de planejamento com as escolas parceiras e com a equipe do 

Projeto; b) ampla divulgação nas escolas e no IFRN das atividades do projeto, articulada 

com o Projeto de extensão Comunic-AÇÃO, existente no Campus; c) realização de 

oficinas com o grupo POETIZE-SE: serão realizados encontros de planejamento com o 

grupo “Poetize-se” para seleção de poemas a partir do diagnóstico dos participantes nas 

escolas; d) realização de rodas de conversa com o tema "Me conte sua biblioteca": será 

feito convite a poetas, docentes, profissionais de áreas diversas cuja vida e carreira foi 

marcada pelos livros e pela Literatura para dialogar e debater sobre suas experiências de 

leitores nas escolas, influenciando positivamente os participantes; e) sensibilização dos 

docentes para a criação do Plano da Leitura e do Livro no município de Lajes: no contexto 

das ações do Projeto, dialogar com os docentes e profissionais da secretaria da educação 

e cultura a fim de sensibilizá-los para a elaboração do Plano Municipal do Livro e da 

Leitura, seguindo as orientações do Plano Nacional do Livro e Leitura – PNLL, criando 

um Grupo de Trabalho (GT) para estimular a elaboração do plano; f) divulgação do 

Projeto de extensão em eventos: essa meta volta-se para a necessidade de divulgação do 

desenvolvimento e resultados do Projeto, com apresentação oral ou em forma de pôster  

em eventos do próprio IFRN, bem como eventos externos ao Instituto Federal, além de 

possíveis produções de artigos científicos sobre as ações; e por fim, conclusão do projeto, 
sendo feita uma avaliação pelos seus integrantes, a fim de dimensionar os diferentes 

aspectos, desafios e avanços proporcionados pela proposta. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se com esse projeto de extensão, cuja ação central é o diálogo com as 

escolas a fim de promover ações de Letramento Literário, incentivando o acesso à leitura 

e à literatura, resultados como: uma maior integração do IFRN Campus Lajes com as 

escolas da região participantes do Projeto, ampliando as ações do primeiro, no âmbito 

educacional, para além dos seus muros; estabelecimento de parcerias e reconhecimento 

de ações educacionais que podem ser planejadas e desenvolvidas conjuntamente, 

compartilhando saberes entre as escolas e o IFRN; criação de um GT para debater sobre 

a criação do Plano Municipal do Livro, da Leitura e da Biblioteca do município de Lajes; 

fortalecimento dos Núcleos institucionais NEABI, NAPNE E NUARTES, por meio das 

ações conjuntas; divulgação em eventos locais (SEMADEC, EXPOTEC, SECITEX, 

FLILAJES, etc), regionais e nacionais (CONNEPI, Colóquios de extensão, etc) por meio 

de apresentação e publicação de artigos e ensaios sobre os resultados do Projeto. 
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Foto do evento de lançamento – arquivo pessoal da coordenação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto “Me conte sua biblioteca: literatura e práticas inclusivas na escola” 

encontra-se em execução, tendo sido realizadas algumas ações, dentre elas, listam-se: um 

encontro de apresentação do Projeto para toda a equipe e as escolas parceiras; realização 

de reuniões entre a coordenadora e aluna bolsista e voluntárias; encontro e oficina do 

“Poetize-se” e o evento de lançamento, que contou com a participação do professor 

convidado do Campus Canindé (IFCE), André Magri Ribeiro de Melo, palestrando sobre 

Leituras e leitores na contemporaneidade: experiências no sertão potiguar. Esse 

momento contou com a participação de docentes e estudantes das escolas parceiras. 

Houve debate e interlocução sobre a formação leitora no interior do sertão potiguar, visto 

que, na ocasião, foi apresentada a pesquisa de Mestrado do citado docente. 

Posteriormente, as ações se darão por meio de oficinas com o grupo “Poetize-se” e 

encontros nas escolas parceiras, bem como em eventos nas cidades de Lajes e Angicos, e 

em eventos do Instituto Federal. Em termos de equipe, o projeto conta com uma aluna 

bolsista, alguns servidores do Campus Lajes, e alunas voluntárias integrantes do grupo 

“Poetize-se”.  
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AÇÕES DE REFLEXÃO NA CONSTRUÇÃO DE UM NOVO 
AMANHÃ 

ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos. 

 

 

RESUMO 
 

Este projeto visa contemplar a discussão dos 
Direitos Humanos e convida os educandos a 
criarem uma nova perspectiva da realidade, 
respeitando sua pluralidade e tornando a 
educação um mecanismo propulsor ao progresso 
humano, através de ações reflexivas e culturais. 
Tem como objetivo amplificar o processo de 

Educação em Direitos Humanos, através de 
ações que estimulem a prática cotidiana de 
respeito e defesa desses direitos nos espaços 
sociais. Além disso, desenvolver em cada pessoa 
o entendimento sobre Direitos Humanos, 
aprimorando aspectos como empatia, respeito e 
solidariedade.

 

 
 

ABSTRACT 

 

This project aims to contemplate the discussion 
of Human Rights and invites students to create a 
new perspective of reality, respecting its plurality 
and making education a driving mechanism of 
human progress through reflexive and cultural 
actions. Its objective is to expand the process of 

 

 

 Human Rights Education through actions that 
encourage the daily practice of respect and 
defense of these rights in social spaces. In 
addition, develop in each person an 
understanding of human rights, reinforcing 
aspects such as empathy, respect and solidarity.

PALAVRAS-CHAVE:  Direitos humanos, educação, respeito, humanidade. 

KEYWORDS:  Human Rights, education, respect, humanity. 
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1 INTRODUÇÃO 

  Historicamente, os Direitos Humanos ganharam destaque nos séculos XVII e 

XVIII, como direitos que olharam para o indivíduo sob diversos aspectos, dentre eles a 

educação. Tratar de Educação dentro dos Direitos Humanos, é consolidar a prática 

política democrática, estendendo a dimensão das relações sociais que constituem a 

sociedade. 

                Paulo Freire propõe uma “novo modo de ver o mundo” através de uma educação 

libertadora, voltada para a reflexão, análise e crítica,  e rompe com os conceitos da 

educação tradicional, que reproduzia modelos existentes, não estimulava a participação 

dos estudantes e da comunidade e definia o professor como o centro das atividades e 

propostas, não reconhecendo o conhecimento de mundo dos educandos. Machado (2014) 

entende que a Educação tem que usar os mecanismos e ferramentas provenientes da 

ciência e do progresso humano; deve ser reflexiva, analítica e pensar o mundo e seus 

próprios processos. 

                A Educação para os Direitos Humanos (EDH) é uma educação construída 

historicamente, que tem seu pilar de sustentação na memória das violações do passado. 

Nesse sentido, é importante abordar a questão da cidadania na perspectiva de que ela seja 

efetivamente garantida e apropriada por todos os sujeitos educativos. Para Lima (2014), 

cidadania é definida como ‘a condição social que confere a uma pessoa o usufruto dos 

direitos que lhe permite participar da vida política e social da comunidade no interior da 

qual está inserida’. Sendo assim, a cidadania é pressuposto da justiça social, que é 

sinônimo de equidade e igualdade, solidariedade humana e respeito. Por meio do 

exercício da cidadania ativa se busca a efetividade dos direitos políticos, econômicos, 

sociais e culturais, como instrumentos indispensáveis à realização da dignidade da pessoa 

humana, assegurada pelos Direitos Humanos positivados nas normas constitucionais e 

legais. Somente em um regime democrático participativo poderá existir a cidadania na 

sua plenitude; a cidadania democrática ou ativa. 

                Entendendo que a educação é, ao mesmo tempo, um dos direitos humanos 

fundamentais e condição para a garantia dos demais direitos, Godoy (2014) aponta que é 

papel do educador dar ênfase no que diz respeito aos Direitos Humanos na construção de 

uma sociedade justa e democrática e propor a transversalidade da educação em e para os 

Direitos Humanos, analisando também as experiências de cada sujeito social. 

Historicamente, a educação sempre foi marcada pelas desigualdades. A escola, por sua 

vez, se desenvolveu através das sociedades contemporâneas e surgiu em um contexto, 

como instituição, de divisão social do trabalho. Trata-se do espaço institucional 

pedagógico onde se codificam e se sistematizam os saberes. 

                Na visão de Dornelles (1995, p. 2), a educação é “um dos principais 

mecanismos de introdução dos valores e ideias que compõem o padrão considerado 

‘normal’ da sociedade, visando o consenso em relação à ordem vigente”. De fato, a 

educação sofreu ao longo dos anos uma profunda metamorfose no seu sistema conjuntural 

e por si só representa um dos principais mecanismos de introdução de valores da 
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sociedade, compondo, junto com outras instituições, o aparelho ideológico de formação 

de uma consciência social que visa o consenso da ordem vigente. 

                Nascimento e Silva Júnior (2019) afirmam que o reconhecimento da nossa 

condição humana nos leva para caminhos onde existem muitas lutas, tanto coletivas como 

principalmente individuais. Quando somos privados de algo ou ainda de exercer nossos 

direitos mais elementares, nos sentimos motivados a exercitar nossa reflexão ética que 

colabora para a garantia de nossos direitos fundamentais. Assim, para efetivar a EDH na 

escola é necessário entender o universo da diversidade e suas interfaces, garantir a 

universalidade dos direitos a cada pessoa, construir uma cultura de paz, justiça social, 

associar conhecimentos e memórias, entender valores, atitudes, comportamentos, práticas 

sociais cotidianas, promover o desenvolvimento social do ser humano, tudo por meio de 

articulação, da dialogicidade, visando a desconstrução de “padrões” culturais arraigados, 

remetendo a um olhar crítico sobre os eixos dos direitos humanos, formando educadores 

na perspectiva dos conceitos e vivências em EDH para convidar alunos e indivíduos a 

estabelecer uma reflexão complexa, porém conjunta e não fragmentada 

                Para Godoy (2014), é necessário rever essa contextualização unificando os 

contextos, ao invés de separá-los; só assim poderemos compreender melhor o que nos 

cerca, os fatos, os valores, as atitudes, os comportamentos e principalmente os indivíduos. 

A Educação em Direitos Humanos se ocupa de promover a emancipação humana 

construindo um novo modelo de pensar e agir dos indivíduos. Cabe a ela desconstruir o 

conhecimento apenas pelo conhecimento e o ponto crucial do processo educativo é a 

formação. 

  Se a escola e seus docentes tiverem a consciência do seu trabalho no processo de 

socialização cultural, quanto a formar sujeitos participativos, formar consciência crítica, 

autonomia, etc., então ambos, escola e docente, e até a própria comunidade darão passos 

largos na construção da formação do conhecimento para a libertação. O primeiro passo 

para promover a Educação em Direitos humanos é o educador educar-se nessa cultura. 

  Nesse contexto, o IFRN busca assumir o compromisso com uma educação 

inclusiva com base na concepção de direito de todos, em especial atenção aos que 

encontram-se em situações de maior vulnerabilidade a processos de exclusão ou de 

segregação, sejam por questões de pertencimento, de condições físicas, cognitivas, 

motoras, econômicas, sociais e outras (IFRN, 2012). Assim sendo, a instituição trabalha 

por uma educação que promova o desenvolvimento da autonomia pessoal, do 

autoconceito e da elevação da autoestima dos sujeitos, por meio de uma efetiva inclusão 

socioeducacional. 

   Portanto, as atividades que compõem o projeto “um novo amanhã” contribuirão 

para o desenvolvimento de ações como meio formativo na dimensão prática da pesquisa, 

do conhecimento e também das discussões sobre direitos humanos ligados à educação, 

contribuindo para a construção de uma nova leitura de mundo, numa perspectiva de 

humanização e de respeito às diversidades. E tem como objetivo geral Desenvolver de 

forma sistemática o processo de Educação em Direitos Humanos, envolvendo toda a 

comunidade escolar, através de ações que estimulem a prática cotidiana de respeito e 

defesa desses direitos em quaisquer espaços sociais. 

2631 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, é realizado um planejamento com a equipe do projeto para 

determinar e desenvolver as ações com o tempo e a pessoa responsável por ela. As ações 

e metas são realizadas de modo sistemático. Dependendo da atividade, a frequência é 

semanal, quinzenal ou mensal, e abordam temas como saúde mental, etnia, gênero, 

educação inclusiva, transtornos, sexualidade entre outros. 

As atividades são diversificadas e adotam diversas metodologias (palestras, 

exposição de vídeos, mesas redondas, peças teatrais etc) sempre pensando no estímulo ao 

diálogo e a reflexão dos envolvidos na atividade. 

São atividades adotadas no projeto: 

• Apresentação de peças teatrais que tratam de temas transversais (sexualidade, 

gravidez na adolescência, violência, racismo, preconceito etc) de curta duração;  

• Exibição de filmes com discussão de temáticas na área de Direitos Humanos abertas 

à comunidade interna e externa; 

• Realização mensal de cafés-filosóficos – com o objetivo de buscar respostas para as 

grandes questões do nosso dia-a-dia, é um convite a reflexão de diversos temas, como 

feminismo negro, relação EU-TU, A arte na formação do EU, entre outras;  

• Realização de rodas de conversa e dinâmicas de grupo relativas aos Direitos 

Humanos, realizadas no IFRN Campus Currais Novos e na Escola Estadual Tristão 

de Barros, com temáticas trazidas pelos próprios alunos e com duração média de 90 

minutos; 

• Realização da Semana de Promoção à Diversidade LGBT+, em parceria com 

instituições e profissionais da comunidade externa. 

Os encontros são registrados por meio de relatórios, fotos e folhas de frequência, 

que nos dão dados para análise e avaliação das ações, possibilitando a avaliação e 

redirecionamento das mesmas, se for o caso. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

  Como resultados, espera-se que esse projeto contribua para a conscientização e 

formação da comunidade escolar envolvida, desenvolvendo uma cultura de paz a partir 

das reflexões trazidas nos eventos e ações. As atividades desenvolvidas acabam 

representando importantes instrumentos de enfrentamento de vazios existenciais, uma vez 

que dá aos participantes a oportunidade de construir vínculos que ajudam no 

fortalecimento pessoal para os desafios da vida. Espera-se que o potencial de crescimento 

e aprendizagem, com consequente evolução pessoal, seja estimulado em cada 

participante. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  Ações dialógicas como as desenvolvidas no projeto “Um novo amanhã” 

representam uma forma de trabalho que contribui para o desenvolvimento da autonomia 
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dos sujeitos, proporcionando comunicação efetiva e fortalecendo a ligação na tríade 

serviço-ensino-comunidade. Acreditamos ainda que, por possibilitar a conexão dos 

sujeitos através da partilha de opiniões, sentimentos e discussões, as atividades 

proporcionam o empoderamento de todos os participantes, a ampliação do 

posicionamento dialógico e o desenvolvimento da capacidade de resolução de conflitos 

frente aos desafios trazidos todos os dias na sociedade em que vivemos, reduzindo assim 

os agravantes ao sofrimento psíquico gerados a partir dos riscos, conflitos e incertezas 

comuns na vivência nessa sociedade. 

 Acreditamos, ainda, que as ações e atividades desenvolvidas no nosso projeto não 

são os únicos e tampouco os mais importantes instrumentos no contexto escolar que 

buscam o desenvolvimento humano. Entretanto, cremos que uso delas pode contribuir 

para a visualização de novas possibilidades no fazer educação em direitos humanos. 
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COMPASSO DA CULTURA: DIREITOS HUMANOS, ARTE E LAZER NO 
PASSO DA PÁTRIA 

 

 
ÁREA TEMÁTICA: Direitos Humanos e Justiça 

 

 

RESUMO 
 

O projeto, em desenvolvimento, tem por 
objetivo geral o planejamento e a execução de 
um ciclo de rodas de conversa, seguidas de 
intervenções artísticas, com foco no tema dos 
direitos humanos, diversidade e cultura da paz 
junto à comunidade do Passo da Pátria, em Natal-
RN. Até o presente momento foi possível realizar 

dois eventos, nos meses de maio e junho/2019, e 
estamos organizando uma terceira edição 
prevista para 15/07. A despeito dos desafios da 
atuação sociocultural numa comunidade 
complexa como a do Passo da Pátria, os objetivos 
do projeto estão paulatinamente sendo 
alcançados.

 

 

 

ABSTRACT 

 

The project, under development, has as its 
general objective the planning and execution of 
a cycle of rounds of conversation, followed by 
artistic interventions, focusing on the theme of 
human rights, diversity and culture of peace 
with the community of Passo da Pátria, in Natal, 
RN. So far it has been possible to hold two 
events, in May and June / 2019, and we are 
organizing a third edition scheduled for 07/15. 
Despite the challenges of sociocultural activity 

in a complex community such as Passo da 
Pátria, the project objectives are gradually being 
achieved. 
 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos, Cultura, Arte, Lazer, Diversidade 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto de extensão encontra-se em desenvolvimento e 

possui estreita relação com um processo de alcance mais ampliado, iniciado de forma 

aproximativa ainda em 2009 e retomado de maneira mais pontual em 2011, cujo 

como foco central foi a elaboração de pesquisas, diagnósticos, mapeamento e 

intervenções nas comunidades do entorno do IFRN Campus Natal-Cidade Alta, tendo em 

vista o conhecimento pormenorizado de suas dinâmicas socioculturais, os quais poderiam 

vir a subsidiar intervenções institucionais, especialmente aquelas relacionadas com as 

áreas de atuação do referido campus. 

Estas ações e intervenções têm ocorrido especialmente na comunidade do Passo 

da Pátria, situada no entorno do Campus Natal-Cidade Alta, às margens do Rio Potengi 

(Natal-RN), cuja pobreza, precariedade das habitações, violência, falta de estrutura e 

assistência social por parte do poder público são bem conhecidas. Tais ações têm sido 

realizadas nos últimos anos por meio do projeto Potiguar Náutico, iniciado em 2015, cuja 

ênfase recaiu inicialmente por meio da iniciação à prática do Remo e da Canoagem, e que 

segue na tentativa de se consolidar como espaço de formação profissional e lócus 

nucleador de ações nas diferentes áreas do conhecimento do Campus. 

A relevância acadêmica e social da presente proposta parece bastante expressiva, 

especialmente se forem consideradas as grandes demandas sociais e culturais da 

comunidade do Passo da Pátria e a possibilidade de oferecer ações programáticas na área 

de Direitos Humanos, Cultura e Lazer, entre outras áreas vinculadas ao eixo temático do 

Campus e dentro do escopo do Núcleo de Arte do CAL (NUARTE/CAL) e Núcleo de 

Extensão e Prática Profissional em Cultura, Turismo e Lazer do CAL 

(NEPP/EXECULT). 

O projeto tem por objetivo geral o planejamento e a execução de um ciclo de rodas 

de conversa, seguidas de intervenções artísticas, com foco no tema dos direitos humanos, 

diversidade e cultura da paz junto à comunidade do Passo da Pátria. A partir desse 

objetivo central, considera-se os seguintes objetivos específicos: (a) Capacitar estudantes 

vinculados ao Campus Natal Cidade Alta no planejamento e execução de ações na área 

de cultura, arte, lazer, eventos e hospitalidade; (b) Articular junto aos membros da 

comunidade ações na área de cultura, arte e lazer; (c) Estimular a problematização de 

questões ligadas aos direitos humanos, à diversidade, ao exercício da cidadania e aos 

problemas socioambientais da comunidade, numa perspectiva emancipatória; (e) 

Perspectivar campos e oportunidades de atuação profissional em cultura, lazer, eventos e 

hospitalidade, assim como outras atividades de extensão englobando os campos de 

conhecimento do Campus Natal – Cidade Alta.). 

KEYWORDS:  Human rigths, Culture, Art, Leisure, Diversity 
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2 METODOLOGIA 

Os procedimentos metodológicos pontuais adotados foram distribuídos em quatro 

etapas: 

ETAPA 1 - Apresentação, discussão e aprimoramento da proposta junto aos 

membros parceiros (maio) -Reuniões da equipe responsável com lideranças comunitárias 

locais, membros da Unidade de Saúde da Família, membros da ADIC-RN (Associação 

para o Desenvolvimento de Iniciativas de Cidadania do RN), Escola Municipal Professora 

Mareci Gomes dos Santos, Escola Estadual passo da Pátria, além de representantes do 

Coletivo Vira Mundo Potiguar, tendo como objetivo a apresentação e o debate da 

proposta preliminar, a ser enriquecida a partir das contribuições desses agentes parceiros; 

Reuniões preparatórias entre equipe de docentes, bolsistas e demais voluntários; 

Planejamento pormenorizado das ações a serem implementadas e das estratégias de 

divulgação;   

ETAPA 2 - Planejamento, Execução e Avaliação das Rodas de Conversa e 

Intervenções Artísticas, entre os meses de maio a novembro (Direitos da pessoa idosa; 

Direitos da criança e do adolescente; Direito à cultura; Direito à paz; Direitos da mulher, 

Direito à regularização fundiária de comunidades ribeirinhas). 

Ressalta-se que a estratégia de Rodas de Conversa, da forma como está sendo 

entendida aqui, permite diversas possibilidades, formatos e dinâmica de abordagem da 

temática e ação geradora para debate para além da intervenção inicial de especialistas no 

assunto, tais como exibição de curtas, documentários, etc. Neste sentido, teremos à 

disposição o acervo da Cinemateca Potiguar, em funcionamento no Campus Natal-Cidade 

Alta. 2. Para as rodas de conversa serão convidados, sempre que possível/necessário, 

especialistas no tema enfocado, os quais deverão qualificar a abordagem e, juntamente 

com os mediadores, suscitar o debate entre o público presente. As rodas de conversa serão 

seguidas de intervenções artísticas (música, poesia, oficinas, etc.), também sintonizadas 

com o tema debatido, a serem definidas no planejamento das ações, mas que de antemão 

terão o suporte dos grupos residentes do CAL vinculados ao NUARTE e ainda dos grupos 

artísticos da própria comunidade. 3. A cada mês, a organização das Rodas de Conversa 

seguirá o seguinte passo-a-passo : (a) mapeamento, definição e convite de um especialista 

no tema (ou pesquisa e definição de filme ou documentário sobre o tema); (b) Seleção de 

textos ou material auxiliar sobre o tema a ser enfocado: (c) Definição e articulação da 

intervenção artística relativa ao tema do mês; (d) divulgação na comunidade: (f) 

Preparação do espaço e equipamentos necessários; (g) Realização da Roda de Conversa 

ou evento com outra denominação; (h) Avaliação da atividade.   

ETAPA 3 - Sistematização do relatório final do projeto, a partir do qual serão 

elaborados artigos e outros materiais audiovisuais de divulgação das ações.   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Até o presente momento foi possível realizar dois eventos (rodas de conversa), 

nos meses de maio e junho, e estamos na preparação de uma terceira edição prevista para 

15/07. 
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O evento do dia 30/05 tematizou os direitos da pessoa idosa, atendendo 

demanda inicial desse segmento na comunidade, detectada ainda no diagnóstico inicial 

para a formatação do projeto, e foi realizado num pequeno largo em frente ao Posto de 

Saúde local, local de grande circulação de moradores. Para essa oportunidade, 

contamos com a participação do Dr. Romildo Martins - Advogado e Presidente da 

Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB-RN e Associação Brasileira de 

Advogados no RN - ABA-RN, e também da senhora Sylvana Martins de Souza - 

Assistente Social do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, setor 

vinculado à Secretaria Municipal do Trabalho e Assistência Social. Além do debate do 

tema, foram instaladas estações de serviços e atividades lúdicas para adultos e público 

infantil, além de apresentações musicais com crianças do Coral da ADIC e também 

alunos e professores do Campus Natal-Cidade Alta. 

Já o evento realizado no dia 27/06 enfocou os direitos da criança e do 

adolescente, aproveitando o período de férias escolares e as dependências da Escola 

Municipal Mareci Gomes. Para dar sustentação ao debate foram convidados também 

dois especialistas na matéria, a Drª. Sâmoa Bezerra Martins - Advogada e Vice-

Presidente da Comissão dos Direitos da Criança e do Adolescente da OAB-RN, e o 

senhor Otacílio Marcelino do Nascimento – Pedagogo e Professor da FACEN, ex-

coordenador do Serviço de Convivência do Centro Educacional Dom Bosco. Nesta 

ocasião também foram oferecidas diversas atividades lúdicas, além de uma sessão de 

cinema infantil. Diante do recesso escolar e férias docentes durante o mês de julho, o 

que traria dificuldades operacionais, resolveu-se por não realizar evento neste mês e 

sim no mês de agosto. 

Muito embora esses dois eventos iniciais tenham ocorrido de forma satisfatória 

em termos de seu planejamento, percebeu-se claramente uma adesão muito aquém do 

esperado em termos de público, por motivos diversos posteriormente apurados. No 

intuito de tentar sanar essa pouca expressividade em termos de público, algumas 

alterações no formato estão sendo incorporadas para a terceira edição do evento, como 

a mudança no horário, na denominação e na formatação e estrutura do evento. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ainda que se considere os percalços e impasses vivenciados na realização de ações 

socioculturais numa comunidade complexa como é a do Passo da Pátria, avalia-se que 

estamos caminhando no sentido da continuação e estreitamento de elos de aproximação 

e parceria entre o Campus Natal–Cidade Alta e grupos, lideranças locais, entidades e 

comunidades ribeirinhas, além de estar dando sequência ao processo de formação 

profissional de alunos do Campus, potencializando espaços de atuação no mundo do 

trabalho, especialmente voltados às ações comunitárias. Também se observa o 

fortalecimento gradual do processo de articulação junto aos membros da comunidade na 

área de cultura, arte e lazer, mobilizando-os para o debate de questões ligadas aos direitos 

humanos, diversidade e cultura da paz, além de outros aspectos ligados diretamente às 

questões e tensionamentos presentes na realidade local. 
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DESENVOLVENDO A APRENDIZAGEM DE PORTUGUÊS E 
MATEMÁTICA NA REGIÃO DO SERIDÓ 

AZEVEDO, I. C. D¹; DANTAS, F. A.2; MEDEIROS, R. M. S.3; MORAES, R. F4; SANTOS, K. J. C.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Avançado Parelhas 
 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 
 
O presente projeto pretende desenvolver ações 
pedagógicas voltadas para a formação em Língua 
Portuguesa e Matemática dos discente da rede 
municipal de Parelhas/RN e regiões 
circunvizinhas, com o objetivo de promover o 
processo de ensino e aprendizagem, assim como 

consolidar as habilidades de interpretação, 
raciocínio lógico e resolução de problemas. 
Espera-se com as ações propostas fazer com que 
os participantes logrem êxito na sua vida escolar 
e que, além disso, sejam aprovados em exames 
admissionais nos quais participem. 

 
 

 

ABSTRACT 
The present project intends to develop 
pedagogical actions directed to the formation 
in Portuguese language and mathematics of the 
students of the municipal network of Parelhas 
/ RN and surrounding regions, with the 
objective of promoting the process of teaching 
and learning, as well as to consolidate the 

abilities of interpretation, reasoning logic and 
problem solving. It is hoped that the proposed 
actions will make the participants successful in 
their school life and that, in addition, they will 
be approved in admission examinations in 
which they intend to participate. 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Língua portuguesa; Matemática; Melhoria do ensino; Democratização do acesso 
no IFRN. 

KEYWORDS:   Portuguese language; Mathematics; Improvement of teaching; Democratization of access 
in the IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

O papel do professor é, dentre muitos existentes, o de explorar o ensino de em 

diversas situações, que incentivem os discentes a desenvolverem seu raciocínio lógico, 

através de situações-problemas que permitam ao mesmo elaborar e estruturar uma forma 

particular de pensar, encontrando soluções e comparando-as com outras já existentes.  

A Educação deve dar atenção ao desenvolvimento de estratégias que possam 

associar o conhecimento a habilidades como fazer inferências, tomar decisões, resolver 

problemas da prática cotidiana, assim como compreender conceitos e procedimentos, tirar 

conclusões e fazer argumentações. Nesse sentido, enquanto professores, percebemos que 

os discentes ingressos no IFRN apresentam certas dificuldades de aprendizagem tanto em 

Português como em Matemática.  

Além disso, verifica-se que as escolas de ensino fundamental do município estão 

abaixo do índice esperado no INEP. Na tentativa de amenizar tal situação, buscamos 

proporcionar atividades de ensino e aprendizagem adicionais com discentes das escolas 

públicas de Parelhas. Desse modo, desejamos inserir o projeto de extensão 

Desenvolvendo a aprendizagem de português e a matemática na região do Seridó de 

forma a atendermos os alunos que estão matriculados nas escolas públicas de Parelhas. 

Segundo Almeida (2017),  

“(...) A disciplina de Língua Portuguesa envolve o desenvolvimento das 
habilidades dos discentes em leitura, interpretação e escrita de textos, bem 
como a análise linguística das estruturas textuais. O estudo dessa matéria 
envolve o conhecimento dos gêneros textuais e seus elementos 
composicionais, bem como suas funções sociais, de tal modo que os discentes 
estejam preparados para atuarem eficientemente através da linguagem verbal, 
ao longo de suas vidas, como profissionais e cidadãos.” 

Ampliar o repertório de leituras e a capacidade de relacioná-las com a vida real é 

outra questão fundamental para o desenvolvimento dos discentes enquanto usuários 

críticos e conscientes da língua portuguesa. Neste sentido, a formação de leitores passa 
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por uma convivência dos discentes/leitores com o maior número de gêneros textuais, 

envolvendo o debate crítico, sob a coordenação do docente da matéria. 

Segundo Polya (1995),  

A Matemática tem um caráter formativo que, além de se configurar como um 
exercício do pensamento lógico dedutivo, exerce um papel fundamental em 
tarefas da vida cotidiana importantes para as atividades humanas, tais como 
resolução de problemas do dia a dia, interpretação da linguagem simbólica para 
linguagem matemática, desenvolvimento da criatividade, argumentação e 
raciocínio lógico. 

Outrossim, enquanto campo científico, revelam-se disciplinas que formam nos 

discentes a capacidade de manipular o conjunto de normas e técnicas e estratégias, além 

de proporcionar a associação de interpretação/resolução de problemas genuinamente a 

outras áreas do conhecimento. Vendo através desses pontos de vista dados, um discente 

com déficit na aprendizagem de português/matemática vai ter prejuízos na sua vida 

profissional, pessoal e acadêmica. 

2 METODOLOGIA 

As atividades do projeto de extensão Desenvolvendo a aprendizagem de 

português e a matemática na região do Seridó serão desenvolvidas em duas etapas 

simultâneas: 1) Aulas expositivas e demonstrativas; e 2) grupos de estudos com 

atendimento aos participantes para dirimir eventuais dúvidas. 

Projetada a estrutura do projeto, houve visitas às escolas do município de 

Parelhas-RN, para convidar os discentes do 9° ano das escolas públicas a realizarem as 

inscrições para participarem do projeto, bem como explanando os objetivos a serem 

alcançados com essas ações. As inscrições foram realizadas num determinado período, 

computaram-se 75 inscritos, sendo distribuídos em duas turmas, cada qual num turno: 

manhã, 32 discentes, e tarde, 43, superando as expectativas planejadas.  

As atividades desenvolveram-se com encontros semanais, realizados 

periodicamente, sendo aulas expositivas com os professores formados na respectiva área, 
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Língua Portuguesa/Matemática, abrangendo variados temas à cada semana e 

posteriormente encontros com grupo de estudos, supervisionado pelo professor, e a partir 

de então esse processo passou a ser conduzido por  voluntários do projeto, que esclarecem 

eventuais dúvidas dos discentes, a partir de  listas de exercícios e atividades, que são 

aplicadas regularmente como testes diagnósticos, para o monitoramento da aprendizagem  

e o  desenvolvimento pedagógico dos discentes inscritos no projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em relação ao ano de 2018 tivemos 19 aprovações dentre os 30 alunos que 

permaneceram até o final do projeto. É esperado que, com as experiencias dos anos 

anteriores e com as novas ações a serem desenvolvidas neste ano, tenhamos um maior 

número de aprovações no ano corrente.  

A princípio, os resultados esperados para cada um dos participantes são dois: 1) 

a aprovação, no mês de outubro, na prova de seleção do IFRN, e 2) elevação do 

desempenho em relação à aprendizagem na escola de origem. Até então, o projeto 

encontra-se com 50% das atividades concluídas. Assim, o resultado final do projeto se 

dará após o resultado do exame admissional do IFRN/2019. 

Tratando-se dos resultados já alcançados no ano corrente, foram aplicadas:  

1) Uma avaliação diagnóstica, ocorrida na primeira semana de execução do projeto, na 

qual participaram 75 discentes, etapa importante para detectar o nível de 

conhecimento de cada um dos participantes. Essas informações foram e estão sendo 

importantes para saber se de fato os objetivos pré-definidos do projeto foram 

alcançados. Nessa avaliação, pretendemos inferir sobre o nível de desempenho dos 

participantes nas duas matérias em questão.  

2) Um simulado, com base as provas do PROITEC, constando 40 questões (20 português 

/ 20 matemática), com programa de conteúdos tal qual discentes da rede pública de 

ensino, que cursam o nono ano do ensino fundamental, estão aptos a fazer, como 

forma de preparação para a prova de ingresso ao nível médio proposto pelo IFRN. 
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Tabela 1: Pontuações do segundo simulado - PROITEC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: o autor (2019). 

Em comparação à primeira avaliação de sondagem, houve 28 faltas sem a devida 

justificativa. Nota-se que, em relação ao ano anterior do projeto, acontece a mesma 

proporção em desistências de participantes no momento de 50% de andamento do projeto. 

No decorrer das atividades do projeto, os três simulados realizados mostraram 

resultados satisfatórios, com elevação nos índices de acertos, em relação ao participantes 

que ainda frequentavam o projeto: 

Gráfico 1: Média de acertos nos simulados. 

 

Fonte: o autor (2019). 

Pontuações Quantidade total de acertos 

7⊢⊣9 1 

10 ⊢⊣ 12 3 

13 ⊢⊣ 15 10 

16 ⊢⊣ 18 12 

19 ⊢⊣ 21 12 

22 ⊢⊣ 24 5 

25 ⊢⊣ 27 2 

28 ⊢⊣30 2 

Total  47 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Visando uma abordagem de caráter qualitativo, essas ações tendem a dar 

resultados positivos para a comunidade acadêmica. Hoje, sabemos que a aprendizagem 

não é vista mais como a simples transmissão e recepção de informações, mas sim como 

um processo de construção de conhecimentos, que é favorecido mediante a estimulação 

da investigação e participação dos alunos. 
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POTIGUAR NÁUTICO: FORMAÇÃO PROFISSIONAL, LAZER E 
CULTURA 

 

 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

 

RESUMO 
 
O projeto tem por objetivo geral proporcionar o 
planejamento e a execução de ações no âmbito da 
cultura, do lazer e do esporte junto à comunidade 
do Passo da Pátria, traduzidas especialmente em 
práticas corporais lúdicas diversificadas para 
adultos/idosos e jovens, além de práticas náuticas 

ligadas à canoagem e ao remo. Apesar dos 
impasses iniciais surgidos para a realização 
sistemática das atividades previstas, o momento 
atual tem se mostrado satisfatório, dada a sua 
diversificação e receptividade por parte da 
comunidade local. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The project aims to provide the planning and 
implementation of actions in the field of culture, 
leisure and sports with the community of Passo 
da Pátria, translated into diversified recreational 
body practices for adults / seniors and young 
people, and nautical practices of canoeing and 
rowing. Despite the initial impasses that arose for 
the systematic accomplishment of the planned 
activities, the current moment has been 
satisfactory, given its diversification and 
receptivity on the part of the local community 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Formação Profissional, Cultura, Lazer, Práticas Corporais 
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1 INTRODUÇÃO 

Trata-se de um projeto de extensão em desenvolvimento, e que 
possui estreita relação com um processo de alcance mais ampliado, iniciado de forma 
aproximativa ainda em 2009 e retomado de maneira mais pontual em 2011, cujo 
como foco central foi a elaboração de pesquisas, diagnósticos, mapeamento e 
intervenções nas comunidades do entorno do IFRN Campus Natal-Cidade Alta, tendo em 
vista o conhecimento pormenorizado de suas dinâmicas socioculturais, os quais poderiam 
vir a subsidiar intervenções institucionais, especialmente aquelas relacionadas com as 
áreas de atuação do referido campus. 

Estas ações e intervenções têm ocorrido especialmente na comunidade do Passo 
da Pátria, situada no entorno do Campus Natal-Cidade Alta, às margens do Rio Potengi, 
cuja pobreza, precariedade das habitações, violência, falta de estrutura e assistência 
social por parte do poder público são bem conhecidas. Tais ações têm sido realizadas nos 
últimos anos por meio do projeto Potiguar Náutico, iniciado em 2015, cuja ênfase recaiu 
inicialmente por meio da iniciação à prática do Remo e da Canoagem, e que segue na 
tentativa de se consolidar como espaço de formação profissional e lócus nucleador de 
ações nas diferentes áreas do conhecimento do Campus. 

A relevância acadêmica e social da presente proposta parece bastante expressiva, 
especialmente se forem consideradas as grandes demandas sociais e culturais da 
comunidade do Passo da Pátria e a possibilidade de oferecer ações programáticas na área 
de Lazer, Cultura, Esporte, Eventos, entre outras áreas vinculadas ao eixo temático do 
Campus e dentro do escopo do Núcleo de Extensão e Prática Profissional em Cultura, 
Turismo e Lazer (Execult). Ampliando ainda mais a relevância da proposta, será possível 
também proporcionar vivências práticas a alunos em processo de formação profissional, 
buscando suprir parte das demandas daquela comunidade. 

O projeto tem por objetivo geral proporcionar o planejamento e a execução de 
ações no âmbito da cultura, do lazer e do esporte junto à comunidade do Passo da Pátria, 
traduzidas especialmente em práticas corporais lúdicas diversificadas para adultos/idosos 
e jovens, além de práticas náuticas ligadas à canoagem e ao remo. A partir desse objetivo 
central, considera-se os seguintes objetivos específicos: (a) Capacitar estudantes 
vinculados ao Campus Natal Cidade Alta no planejamento e execução de ações na área 
de cultura, lazer, esporte; (b) Articular junto aos membros da comunidade ações na área 
de cultura, lazer e esporte; (c) Fomentar entre os membros da comunidade local o 
conhecimento de questões ambientais ligadas ao estuário do Rio Potengi; (d) Estimular a 
problematização de questões ligadas aos direitos humanos, à diversidade, ao exercício da 
cidadania e aos problemas sociais da comunidade, numa perspectiva emancipatória; (e) 
Perspectivar campos e oportunidades de atuação profissional em cultura, lazer, esporte, 

KEYWORDS:  Professional Qualification, Culture, Leisure, Corporal Practices 
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assim como outras atividades de extensão englobando os campos de conhecimento do 
Campus Natal – Cidade Alta. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia adotada pode ser detalhada em três etapas articuladas entre si: 
apresentação, discussão e aprimoramento da proposta junto aos membros parceiros (etapa 
1); planejamento e execução das atividades sistemáticas definidas, prevendo-se dois 
encontros semanais (etapa 2) e encerramento do projeto e elaboração do relatório final 
(Etapa 3). O projeto será acompanhado diretamente pela coordenação e equipe envolvida, 
adotando-se um processo contínuo de planejamento e avaliação das etapas e atividades 
previstas. Como forma de aperfeiçoar esse processo de acompanhamento, será elaborado 
um cronograma de ações entre as quais podem ser destacadas: 1. Reuniões semanais 
envolvendo toda a equipe; 2. Reuniões quinzenais entre equipe, Execult/CAL e 
Coordenação de Extensão do CAL e; 3. Reuniões mensais entre equipe e membros 
parceiros da comunidade. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Até este momento de execução do projeto é possível apontar, em relação aos 
resultados alcançados, alguns impasses na execução inicial do projeto. Um desses 
impasses referiu-se às dificuldades encontradas para definição final dos dias da semana 
nos quais se dariam os encontros com o grupo de adultos/idosos (práticas corporais 
lúdicas diversificadas), pois os dias inicialmente combinados se mostrou inviável diante 
do rearranjo temporal de outras atividades já realizadas por eles. 

Outro impasse foi a resolução da Capitania dos Portos do RN de estipular regras 
bastantes rígidas para a navegação de caiaques no rio Potengi, em resposta a um pequeno 
acidente envolvendo um caiaque proveniente do Sport Clube de Remo, o que tem 
dificultado a realização das práticas náuticas previstas. 

Uma vez definidos os dias da semana nos quais seriam desenvolvidas as práticas 
corporais, também julgou-se necessário realizar, dada a complexidade da comunidade e 
dos grupos que a compõem, um processo de aproximação gradativa da equipe de 
bolsistas, acompanhando as atividades que já eram realizadas (oficinas de artesanato, 
aulas de dança, atividades do posto de saúde). A partir desse processo de estreitamento 
dos laços de confiança e reciprocidade entre equipe e público-alvo, as atividades passaram 
a ocorrer nas segundas e quintas-feiras à tarde, e tem contado com uma adesão cada vez 
mais significativa por parte dos moradores locais. 

Outra demanda surgida no decorrer da execução do projeto foi o atendimento a 
grupos de crianças vinculadas ao Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria 
Eulália, o que exigiu da equipe um redimensionamento das ações, tendo em vista não ser 
este um segmento previsto inicialmente para ser abrangido pelo projeto. Tais ações 
também trouxeram a implicação de realizar as atividades no turno matutino, o que 
também trouxe uma reorganização dos horários da equipe. 
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Superando aos poucos os impasses colocados pela dinâmica e características dos 
grupos atendidos, pode-se dizer que atualmente o trabalho vem sendo executado de forma 
satisfatória, pelo menos no que concerne às práticas corporais lúdicas oferecidas aos 
adultos/idosos e também ao segmento infantil ligado ao Cmei. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Mesmo que se considere os percalços e impasses vivenciados na realização de 
ações socioculturais, de lazer e esporte numa comunidade complexa como é a do Passo 
da Pátria, avalia-se que estamos caminhando no sentido da continuação e estreitamento 
de elos de aproximação e parceria entre o Campus Natal–Cidade Alta e grupos, lideranças 
locais e  entidades, além de estar dando sequência ao processo de formação profissional 
de alunos do Campus, potencializando espaços de atuação no mundo do trabalho, 
especialmente voltados à ação comunitária. Também se observa o fortalecimento gradual 
do processo de articulação junto aos membros da comunidade na área de cultura, arte e 
das práticas corporais de lazer, mobilizando-os para o debate de questões ligadas ao 
corpo, à cultura, à arte e às questões ambientais, além de outros aspectos ligados 
diretamente às contradições e tensionamentos presentes na realidade local. 
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                 BRINQUEDOTECA: VIVÊNCIANDO O LÚDICO NO IFRN  

ROCH, M. J. R1 e CHAGAS, K. K. N² 

1,2 IFRN – Campus Natal – Cidade Alta  
ÁREA TEMÁTICA: Cultura e Educação 

 

 

RESUMO 
 
Este projeto tem como objetivo resgatar o 
lúdico através de jogos, brinquedos e 
brincadeiras, possibilitando uma relação 
harmônica entre o brincar e o aprender para o 
desenvolvimento da autonomia das crianças 
visitantes da brinquedoteca no IFRN Campus 
Natal-Cidade Alta. A brinquedoteca foi um 
marco histórico na importância do brincar para 
crianças, pois há a liberdade de expressar-se 
livremente, e principalmente, fazendo algo que 
a torna e a leva para o mundo infantil.  Este 
projeto apresenta o lúdico associando às 
práticas de ensino das crianças na 
brinquedoteca, podendo explorar sua 
imaginação, desejo, possibilitando o 
descobrimento de si mesmo e de suas 
capacidades. A brinquedoteca é utilizada pelos 
docentes e alunos dos cursos técnico, superior 
e pós-graduação de esporte e lazer do Campus 

Natal-Cidade Alta para aprofundarem e 
aperfeiçoarem à prática profissional na 
elaboração e planejamento de atividades para 
crianças visitantes através das brincadeiras, 
brinquedos e jogos, possibilitando o 
desenvolvimento biopsicossocial da criança 
por meio do lúdico.  Este brincar acontece de 
forma livre mais com um objetivo proposto 
pelos brinquedistas com intuito de estimular ou 
desenvolver determinadas habilidades. O 
projeto teve duração de 10 meses, sendo gerido 
por 2 docentes dos cursos de esporte e lazer, 1 
técnico administrativo e 4 bolsistas. 
Recebendo mais de 2 mil vistas de escolas 
públicas e privadas de todo Rio Grande do 
Norte.  Através das visitas percebemos o 
processo de resgate da ludicidade através de 
jogos, brinquedos e brincadeiras associando ao 
desenvolvimento escolar promovendo à 
autonomia e cidadania das crianças. 

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedoteca; Ensino, Aprendizagem, Lúdico, IFRN.  
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ABSTRACT 

 
This project aims to rescue the playful through 
games, toys and games, enabling a harmonious 
relationship between play and learning for the 
development of autonomy of children visiting the 
playroom at IFRN Campus Natal-Cidade Alta. 
The playroom was a milestone in the importance 
of playing for children, as there is the freedom to 
express themselves freely, and especially by 
doing something that makes it and takes it to the 
children's world. This project presents the playful 
association with the teaching practices of 
children in the playroom, being able to explore 
their imagination, desire, enabling the discovery 
of themselves and their abilities. The playroom is 
used by teachers and students of the technical, 
higher and postgraduate sports and leisure 
courses of the Natal-Cidade Alta Campus to 

deepen and perfect their professional practice in 
the elaboration and planning of activities for 
visiting children through play, toys and games. , 
enabling the child's biopsychosocial 
development through play. This play happens 
freely but with a goal proposed by the toy players 
in order to stimulate or develop certain skills. The 
project lasted 10 months and was managed by 2 
teachers of sports and leisure courses, 1 
administrative technician and 4 scholars. 
Receiving over 2,000 views from public and 
private schools across Rio Grande do Norte. 
Through the visits we noticed the process of 
rescuing playfulness through games, toys and 
games associated with school development 
promoting the autonomy and citizenship of 
children.

KEYWORDS:  Toy library; Teaching, Learning, Playful, IFRN. 
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1 INTRODUÇÃO 

No mundo contemporâneo com automação e com a inserção dos acessórios 

tecnológicos, optamos por desenvolver na brinquedoteca o despertar pela prática das 

diversas atividades lúdico-recreativas, resgatando brincadeiras vividas na cultura popular 

do Rio Grande do Norte, estimulando as diversas habilidades de cada criança, respeitando 

as suas diferenças individuais.  Através do brincar a criança consegue se organizar, 

elaborar de definir situações do seu cotidiano e da sua vivência, tanto na escola como na 

sua vida.  

Na Brinquedoteca a criança tem a oportunidade de relatar através de ações seu 

cotidiano, suas fragilidades e potencialidades. Nesse sentido acredita-se na relevância 

deste projeto para as crianças que residem no entorno no IFRN Campus-Cidade Alta, bem 

como visitantes de escola que agendam visitas periódicas. Sabemos que brincando a 

criança aprende livremente, cria, imagina, é estimulada a resolver situações problemas. 

Portanto, a criança precisa continuar brincando para que seu desenvolvimento e 

crescimento físico, intelectual, afetivo e social possam evoluir e se associar à construção 

do conhecimento de si mesmo, do outro e do mundo. (SANTOS, 2011, p.12). Justifica-

se ainda, a relevância deste projeto por também contribuir como laboratório para prática 

dos cursos Técnico integrado, superior e pós-graduação em Gestão Desportiva e de Lazer 

que se evidencia como espaço de prática profissional. 

2 METODOLOGIA 

No primeiro momento os Alunos Bolsistas participaram de uma capacitação onde 

foi desenvolvido e despertado suas habilidades relacionadas aos conteúdos adquiridos em 

sala de aula e em suas vivências, atrás vez dessa capacitação podemos possibilitar os 

alunos a despertar sua criatividade e o seu senso autônimo e crítico.  

Como metodologia de execução das atividades, o projeto funcionou da seguinte 

maneira:  Visitações segunda, quarta e sexta das 9h às 12h e das 14h às 17h, dias quais 

2654 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

serão desenvolvidas atividades lúdico-recreativas, construção de Brinquedos para os 

visitantes, contemplados através de jogos, brinquedos e brincadeiras. A visitações foram 

agendadas por grupos de escolas, Conselhos comunitários, casas de apoio, tendo a 

permanência entre uma a duas horas de atividades vivenciadas na brinquedoteca e no 

Museu do Brinquedo Popular. Funcionando também para laboratório de ensino: Terça 

das 9h às 12h e das 14h às 17h. Atividade de prática profissional associada ao ensino e 

pesquisa: laboratório de atividades de gestão, planejamento do espaço, estratégias de 

marketing, captação de recursos, oficinas, jogos e brincadeiras, brinquedos populares, 

construção de brinquedos. As atividades relacionadas ao ensino, foram previamente 

agendadas e lançado um cronograma de atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e 

extensão. As reuniões com a equipe da brinquedoteca ocorrem em parceira com a equipe 

do museu do brinquedo para que as atividades sejam associadas para fortalecimento das 

ações na área de esporte, lazer e cultura.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Através da execução desse projeto proporcionamos aos mais de 2 mil visitantes 

de escolas públicas e privadas, comunidades do entorno do IFRN, ambientes de lazer 

através das atividades lúdicas promovendo integração, momentos de reflexão e troca de 

experiências; resgatando brincadeiras populares, amenizando a atenção da população aos 

tabletes, vídeo games, televisão, entre outros. Proporcionando também a aprendizagem 

dos alunos bolsistas através da gestão do espaço como futuros gestores em Esporte e 

Lazer, proporcionando a prática profissional, promovendo a indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto de extensão deixa como grande contribuição a inserção e exposição dos 

visitantes à ambientes de lazer promovendo brincadeiras de caráter lúdico, possibilitando 

o crescimento intelectual, autonomia e contribuindo para a formação humana, 

promovendo o resgate da cultura e a aprendizagem por meio de atividades lúdicas. Outra 

grande contribuição foi o desenvolvimento apresentado pelos alunos bolsistas, é de 
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extrema importância proporcionar laboratórios onde os alunos possam desenvolver sua 

autonomia na aprendizagem bem como ampliação e aprimoramento de assuntos 

relacionados à sala de aula. A experiência adquire grande valor ao possibilitar 

aprendizagem mais efetiva e significativa de gestão em esporte e lazer quando se 

consideram a ampliação e aprimoramento da competência culturais e sociais.  

Para finalizar, “Brinquedoteca: Vivenciando o Lúdico no IFRN” contribui 

fortemente para os processos de ensino aprendizagem de todos os envolvidos no projeto. 
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CARAVANA ECOLABORA: JOGOS LÚDICOS E EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL PARA ALUNOS DA REDE PÚBLICA 

 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 
 
A Educação Ambiental aponta um novo 
caminho, trazendo a necessidade enquanto 
processo educativo, de estimular no indivíduo, 
um pensamento complexo a respeito de causas e 
vias de resolução à degradação ambiental. O 
projeto de extensão Caravana ECOlabora: Jogos 
Lúdicos e Educação ambiental para alunos da 
rede pública tem como proposta levar os jogos 
criados pelo projeto em anos anteriores para 
demais escolas públicas da Região do Trairi. 
Nosso objetivo principal neste projeto é produzir 
Kit com jogos lúdicos confeccionados a partir de 
materiais reciclados, buscando atender as 
demandas das dificuldades educacionais dos 
alunos do Ensino Fundamental das escolas na 
região do Trairi. Desta forma, o projeto visa levar 

o aluno a vivenciar experiências através de jogos 
de forma lúdica, estimulando também o processo 
de interação, uma vez que as atividades serão 
desenvolvidas em grupo onde os alunos poderão 
compartilhar o conhecimento e trocar ideias e 
estratégias tendo o professor como mediador 
destas atividades. Nesta perspectiva, esperamos 
contribuir para a melhoria das aulas na escola 
pública, bem como a inovação da prática 
educacional docente em busca do êxito na vida 
educacional do educando proporcionando uma 
aprendizagem mais significativa, prática e 
prazerosa.  Esperamos promover mudanças de 
hábitos e valores sociais, por acreditar que a 
escola é decisiva na aprendizagem e na 
transformação do indivíduo.

 

ABSTRACT 
Environmental Education points a new way, 
bringing the need as an educational process, to 
stimulate in the individual, a complex thinking 
about causes and ways to solve environmental 
degradation. The extension project Caravan 
ECOlabora: Play Games and Environmental 
Education for public school students aims to take 
the games created by the project in previous 
years to other public schools in the Trairi Region. 
Our main objective in this project is to produce 
Kit with playful games made from recycled 
materials, seeking to meet the demands of  
educational difficulties of elementary school 
students in the Trairi region. Thus, the project 
aims to lead the student to experience 

experiences through games in a playful way, also 
stimulating the interaction process, since the 
activities will be developed in groups where 
students can share knowledge and exchange 
ideas and strategies with the teacher. as a 
mediator of these activities. In this perspective, 
we hope to contribute to the improvement of 
public school classes, as well as the innovation of 
teaching educational practice in search of success 
in the student's educational life providing a more 
meaningful, practical and enjoyable learning. We 
hope to promote changes in social habits and 
values, believing that school is decisive in the 
learning and transformation of the individual. 

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Jogos Lúdicos, Ensino Fundamental 

KEYWORDS: Environmental Education, Play Games, Elementary School 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Após dois anos de execução do projeto ECOlabora na escola E.E. Pedro Severino 

Bezerra, CAIC na cidade de Santa Cruz tivemos a oportunidade de perceber a importância 

da utilização dos jogos produzidos pelo projeto na dinâmica das aulas na escola, por isso 

planejamos para o ano de 2019 ampliar as ações do projeto no formato de caravanas. A 

ideia é reproduzir o acervo de jogos que foram criados ao longo desses dois anos de 

projeto para produzir um kit de jogos lúdicos para entregar nas escolas municipais na 

Região do Trairi, e aproveitar a oportunidade para produzir ações de conscientização 

ambiental na escola. 

         Brincando, as crianças constroem seu próprio mundo. Os brinquedos são as 

ferramentas que contribuem para esta construção. É através dessas atividades que 

começam a desenvolver sua criatividade e sua habilidade para mudar o futuro. Quando 

as crianças têm a oportunidade de brincar e dispõem de brinquedos, individualmente ou 

em grupos, vivem experiências que enriquecem sua sociabilidade e sua capacidade de se 

tornarem seres humanos mais criativos. 

               Nesse sentido, o jogo apresenta-se como material pedagógico relevante para a 

aprendizagem de conceitos, procedimentos e atitudes, possibilitando, ambientes 

desafiadores, capazes de ‘estimular o intelecto’ e, consequentemente, conquistar estágios 

mais elevados de raciocínio. Além disso, o jogo estimula a construção do pensamento, do 

conhecimento e da autonomia. (REGO apud CÂNDIDO; FERREIRA (2000, p. 79). Além 

disso, o brinquedo em si, se utilizado com objetivo pedagógico também tem essa 

finalidade. 

Na realização das caravanas almejamos compartilhar com outras escolas de ensino 

fundamental os jogos lúdicos produzidos pelo projeto nos últimos dois anos, constituindo 

assim um Kit de jogos lúdicos, pois acreditamos que contribuiremos com a redução do 

acúmulo de materiais descartados como lixo e ao mesmo tempo podemos contribuir no 

desenvolvimento biopsicossocial e cognitivo dos alunos do ensino fundamental de 

escolas públicas na região do Trairi. 
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2 METODOLOGIA 
 

Para desenvolver o projeto de extensão segmentamos as atividades em quatro 

grandes etapas: (1) Pesquisa dos jogos que atendessem as demandas de língua portuguesa 

e matemática apontadas pelos professores como as áreas de maiores dificuldades dos 

alunos; (2) Campanha para arrecadação do material reciclado;(3) Confecção e adaptação 

dos jogos; (4) Realização da caravana e entrega dos jogos produzidos à escola. 

Na   etapa   1   realizamos   pesquisa em diversas   fontes   sobre jogos didáticos 

que abordassem as competências que deveriam ser desenvolvidas pelos alunos nas áreas 

de Língua Portuguesa  e  Matemática do  segundo  ao  quinto  ano  do  ensino fundamental  

I a fim de aprimorar ainda mais os jogos que havíamos produzido em nosso catálogo nos 

dois anos anteriores de realização do projeto.  

Após ter a definição dos jogos, realizamos no IFRN/Campus Santa Cruz 

campanha de sensibilização ambiental para a arrecadação de materiais recicláveis que 

utilizamos como matéria prima nos jogos, como por exemplo, rolo de papel higiênico, 

caixas de papelão e de leite, tampinhas de garrafa, etc. De posse do material arrecadado, 

seguimos para a etapa de confecção dos jogos educativos. 

Por fim, a última etapa ainda encontra-se em fase de execução, iremos até as 

escolas  de ensino fundamental da região do Trairi, selecionamos 10 escolas, para a 

realização da Caravana Ecolabora que inclui 3 momentos: apresentação do teatro de 

fantoche com a temática da sustentabilidade ambiental a ser trabalhada com os alunos, 

em seguida o momento livre dos alunos com os jogos confeccionados pelo projeto, e por 

fim um momento com os professores para a entrega da cartilha que contém as instruções 

de cada jogo e as suas possibilidades de uso e a entrega dos jogos para a escola. 

 
3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 

A aprendizagem através dos jogos é um modo dinâmico da conquista do saber, de 

forma que a criança “tome gosto” pelo aprender, sentindo prazer em estar no ambiente 

educacional. O professor é beneficiado de forma concomitante, visto que a abordagem de 

conteúdos através dos métodos lúdicos  é  facilitado,  permitindo  uma  investigação  sobre  
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o  modo  de  pensar  do aluno,  auxiliando-o  no  seu  aperfeiçoamento  através  da  

transposição  de  suas  dificuldades. (IAVORSKI,  2008).  Segundo  Piaget (1972) “o jogo 

é um artifício que a natureza encontrou para envolver a criança numa atividade útil ao seu 

desenvolvimento físico e mental”.  

Após vencidas as primeiras etapas do projeto, conseguimos até o primeiro 

semestre de 2019 confeccionar 10 tipos diferentes de jogos  educativos,  priorizando  o  

uso  de  materiais recicláveis  como  rolo  de  papel  higiênico,  tampas  e  garrafas  pet,  

caixas  de  ovo,  caixas  de papelão, entre outros materiais. 

Exemplificamos, a seguir, alguns jogos produzidos no projeto: 

 

 

 
 

O rolo silábico é confeccionado com rolo de papel higiênico 
e papel toalha, que são descartados diariamente. O jogo é 
indicado para trabalhar com os alunos a formação de 
palavras a partir das silábicas e associando a imagem. O 
jogo contém palavras de 2, 3, 4 e 5 sílabas a depender da 
série e objetivo da aula planejada pelo professor. 

A toca numérica é feita também com rolo do papel 
higiênico e com caixas de papelão. O jogo consiste em 
resolver a operação numérica que está no cartão em forma 
de coelho e colocá-lo na “toca” do seu respectivo 
resultado. É possível trabalhar com todas as operações 
numéricas de acordo com a série e nível de 
desenvolvimento dos alunos. 

A pirâmide numérica é um desses jogos que podem ser  
utilizado  de  diversas  formas,  a partir  da  criatividade  do  
professor,  o  jogo possui  vários  rolinhos  enumerados  do  
zero até o nove, permitindo trabalhar os números e 
operações numéricas de formas variadas. 
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Nessa   perspectiva,   ao   se   falar   em   jogos,   geralmente,   faz-se   associação   

a   um divertimento,  brincadeira,  passatempo  que  obedece as regras  observadas  durante  

a  realização dessas atividades, contudo sabe-se que o jogo é um processo lúdico e criativo 

que possibilita ao sujeito da ação modificar imaginariamente a realidade, pois funciona 

como elo integrador entre os três domínios do conhecimento o psicomotor, cognitivo e o 

afetivo-social. 

Com  todos  os  jogos  educativos produzidos  no  projeto com  materiais  

reciclados objetivamos não apenas oferecer uma possibilidade do professor trabalhar com 

o lúdico em sala de aula, mas dá a possibilidade também dos alunos perceberam que 

podem aprender brincando e  que  aquele  jogo  foi  construído  com  materiais  que  

poderiam  estar  no  lixo,  mas  que  foram reaproveitados e estão agora fazendo parte da 

sua rotina em sala de aula junto com seus colegas e seu professor.  

Por outro lado, entendemos que a participação de alunos extensionista em projetos 

dessa natureza, além de promover a integração entre a prática e os conhecimentos 

teóricos, também proporciona a aplicação de conhecimentos, reflexão, debate e  

reelaboração.  Esses elementos ainda permitem a constituição de um espaço de pesquisa 

e extensão, uma vez que através dessas experiências os alunos podem se fundamentar  

novos  projetos  de  pesquisa  e  extensão  para  a comunidade 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Os exercícios lúdicos consistem no brincar, sendo essenciais para o  

desenvolvimento integral infantil (mental, cognitivo, social e motor). A ludicidade é um 

instrumento pedagógico que pode ser  utilizado  para  o  ensino  em  qualquer  faixa  etária;  

porém,  nos  anos  iniciais,  a proposta  lúdica  é  muito  bem  recebida,  sendo  uma  

reprodução  de  situações  verdadeiras  do cotidiano. 

Mesmo sabendo que o lúdico facilita a aprendizagem, as brincadeiras e o jogo na 

escola ainda são marginalizados, pois, apesar de serem reconhecidos “como meios de 

comunicação e expressão, é ainda bastante sutil a sua legitimidade enquanto elementos 

educativos dentro da escola, possivelmente, por obterem ainda uma conotação sem 

2661 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

significado, voltados para a não seriedade”. Fica difícil dar um caráter mais sério às 

brincadeiras sem descaracterizá-las, sem que percam o efeito que objetivam sobre os 

alunos. Não são as brincadeiras ou os jogos que devem mudar arriscando perder seu 

caráter lúdico, o que deve mudar é a forma como as pessoas encaram a entrada destas 

atividades na escola. 

A intencionalidade desse projeto está relacionada a realização de Caravanas para  

a difusão entre as escolas públicas da região Trairi dos jogos lúdicos confeccionados com 

material reciclado nos dois anos anteriores de realização do projeto na cidade de Santa 

Cruz. Assim, contribuiremos com a redução do acúmulo de materiais descartados como 

lixo e ao mesmo tempo construiremos brinquedos e  jogos  que  auxiliam  o  

desenvolvimento  biopsicossocial  e  cognitivo  dos  alunos  de  escolas públicas na Região 

do Trairi. 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO CIDADÃ 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2  
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ÁREA TEMÁTICA: (Educação) 

 

RESUMO 

 
O “apoio à criação de Clube de Ciências em Escolas Estaduais da 1ª DIREC” proposto pelo Clube 
de Ciências CNAT tem como objetivo a ampliação das atividades de pesquisa e ensino e ratificar o 
papel da Ciência como construção humana que deve ser realizada com responsabilidade social. A 
metodologia se insere em uma perspectiva dialógica e a participação dos envolvidos nos encontros 
sinalizou que os Clubes podem ser locus de promoção e desenvolvimento de habilidades e hábitos 
relacionados a profissionalização e a construção de práticas motivadoras para o ensino e a pesquisa 
nas escolas. 

 

 

ABSTRACT 

The “support for the creation of Sciencie club in 
the 1st DIREC State School” proposed by the 
CNAT Science Club aims to broaden research 
and teaching activities and to ratify the role of 
science as a human construction that should be 
carried out with social responsibility. The 
methodology is part of a dialogical perspective 
and the participation of those involved in the 
meetings signaled that Clubs can be locus for 
the promotion and development of skills and 
habits related to professionalization and the 
construction of motivating practices for teaching 
and research in schools. 

PALAVRAS-CHAVE: !Clube de Ciências; Ensino Básico; Espaço Não Formal; Formação Cidadã; 
Iniciação Científica. 

KEYWORDS: Science Club; Basic Education; Non-Formal Space; Citizen Formation; Scientific 
Research. 
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! INTRODUÇÃO 

O Ensino de Ciências no sentido mais amplo, a todos os níveis e por todos os 
meios é condição essencial à democracia e ao desenvolvimento de um país. Isto porque, 
a Ciência tem como objetivo a busca de respostas para o conhecimento do mundo e as 
leis que o regem e, como consequência, pode gerar o desenvolvimento tecnológico e 
social de uma nação. Segundo Marcuse (2009), não existem dois mundos: o mundo da 
Ciência e o mundo da política (e sua ética) - existe apenas um mundo no qual a Ciência, 
a política e a ética, a teoria e a prática estão inerentemente ligadas. Assim, o ensino de 
Ciências deve ser coerente com a responsabilidade da ciência em nosso meio, no sentido 
de favorecer uma aprendizagem comprometida com as dimensões sociais, políticas e 
econômicas. Para Santos (2005), trata-se de orientar o ensino de Ciências para uma 
reflexão mais crítica acerca dos processos de produção do conhecimento científico-
tecnológico e de suas implicações na sociedade. Considerando as possibilidades, um dos 
meios mais promissores de difundir esse tipo de Educação Científica na escola, pode ser 
a criação de espaços não formais, como clubes de Ciências, uma vez que podem, no 
contexto da sociedade globalizada, ser locus para transmissão/formação de 
conhecimentos, formação/desenvolvimento de habilidades intelectuais e práticas, e 
valores  sociais humanistas. Nesses espaços são compartilhadas ideias e critérios sobre a 
solução de problemas, são criados hábitos adequados de pesquisa e estudo, valores de 
respeito e responsabilidade em relação a ciência e tecnologia, nas relações interpessoais 
e com o ambiente.   Isto porque,  sem a pressão de um currículo a ser cumprido, sem os 
ditames de uma escola sem partido e com o foco no assunto ou problema a ser estudado 
ou discutido, os estudantes e professores, no trabalho comum pela conquista da 
linguagem da ciência, podem ter a possibilidade do encantamento pela atividade 
científica, à medida que percebem que é possível a todos. Essa proposição é exibida no 
presente trabalho que expõe a implementação de uma perspectiva humanista e cidadã 
para a educação científica sob o prenúncio do diálogo realizado com as ideias e ideais 
de uma educação humanista e suas implicações na alfabetização científica. Aqui será 
descrita a proposição de apoio a formação de Clubes de Ciências em escolas estaduais 
da região metropolitana de Natal que se apoia na ampliação da capacidade reflexiva 
acerca da realidade e as possibilidades de mudanças que assegurem a melhoria das 
condições do ensino de ciências em ambiente não formal (relativas a todos os sujeitos 
envolvidos) e proporcione aos integrantes do Clube de Ciências CNAT a possibilidade 
de ampliação das atividades desenvolvidas,  além de ratificar a percepção de que a 
ciência é uma construção humana é realizada por pessoas normais, que sabem o valor e 
a responsabilidade que deve permear um trabalho que pode influenciar a vida de toda a 
sociedade.  
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" METODOLOGIA 

!

A metodologia utilizada na condução de todas as atividades do Clube de 
Ciências materializa-se numa perspectiva educacional dialógica, participativa, 
compartilhada no papel desempenhado pelo Clube de Ciências no intento de ampliar a 
capacidade reflexiva acerca da realidade complexa e contraditória da pesquisa e do 
ensino, adotando um compromisso coletivo, interativo, integrativo, viabilizado com a 
construção coletiva. Essa atividade específica, a proposição de apoio a formação de 
Clubes de Ciências em escolas estaduais da região metropolitana de Natal foi planejada 
em etapas interconstitutivas: 1. Apresentação da proposta a secretaria de Educação do 
RN; 2. Reunião com técnicos pedagógicos da 1ª DIREC; 3. Encontro com professores 
de escolas e técnicos da 1ª DIREC, para a apresentação do clube de Ciências CNAT e 
uma breve discussão sobre Ciência e educação científica; 4. Visitas do clube as escolas 
da 1ª DIREC, realizadas a partir de convite.  A seleção dos procedimentos em cada uma 
das etapas se relaciona a expressão de requisições que respondam à natureza da 
atividade, uma vez que demandam à luz de uma relação proposital com os objetivos. 
Desta forma, nesta etapa da atividade, tem sido respeitada uma metodologia qualitativa, 
quanto a intensão e motivação do clube CNAT no trabalho com os representantes da 
secretaria de educação do estado e os professores das escolas, mas não deixaremos de 
levar em conta o quantitativo relativo a participação das escolas e ao inicio das 
atividades dos clubes implantados nas escolas.   

 

# RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados quanto a atuação do clube de ciências e mais especificamente da 
atividade aqui apresentada – apoio a formação de clubes de ciências em escolas da 1ª 
DIREC - podem ser considerados positivos quando são apontadas conquistas 
significativas em relação ao apoio da secretaria de educação às atividades propostas 
pelo Clube de Ciências CNAT. Algumas conquistas podem ser destacadas:  

• O número de professores e gestores que participaram da atividade de 
apresentação da proposta e da palestra sobre ensino de ciências;  

• Inúmeros comentários favoráveis em redes sociais e por e-mails; a cooperação 
de mais professores do IFRN/CNAT e também de professores da Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte – que já confirmaram participação em atividades promovidas 
pelo Clube de Ciências; 

Os vários convites recebidos pelos coordenadores do clube para darem palestras 
e oficinas podem deixar mais claro a importância desses momentos para o incentivo a 
participação de estudantes, tanto do nível básico como da graduação, no Clube de 
Ciências e em suas atividades propostas (atividades de pesquisa, discussões e estudo). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As atividades de um clube de ciências devem oferecer condições para a reflexão 
e estudo, o levantamento e testagem de ideias e suposições sobre  fenômenos científicos 
que ocorrem no  entorno. Nesse direcionamento, o papel do Clube de Ciências CNAT é 
o de orientador, mediador e assessor do processo de implantação dos clubes em escolas 
da 1ª DIREC que estão interessadas. Essa responsabilidade inclui fomentar a motivação,  
salientar aspectos que não tenham sido observados e que sejam importantes para o 
encaminhamento da implantação e funcionamento dos clubes. A participação dos 
professores das escolas da 1ª DIREC na atividade motivacional de apresentação da 
proposta e que querem participar da proposta de implantação de Clubes de Ciências em 
suas escolas indica que a tarefa árdua e o aumento de trabalho, aparentemente, não os 
intimida, sendo, portanto a falta de interesse provocada pela carência de ambientes 
motivadores que desenvolvam a criatividade e estimulem a busca incessante pelo  
conhecimento, com orientação adequada e tempo e espaços apropriados para o processo 
de aquisição e até mesmo, de amor ao espírito científico. Assim sendo, a proposição do 
clube de ciências pode se  mostrar terreno fértil para o desenvolvimento da curiosidade 
intrínseca aos educandos e educadores (professores-pesquisadores-autores), e para a 
transformação do saber ensinado, fazendo com que percebam o valor de estudar e fazer 
Ciência. Nas palavras de Freire (2003), em uma relação dialógica e autônoma entre 
estudantes e educadores e em condições de aprendizagem verdadeiras, os estudantes vão 
se transformando em reais sujeitos da construção e da reconstrução do saber ensinado 

A proposição feita pelo clube de ciências CNAT tem revelado que a relação dos 
participantes do clube com os saberes não se reduz a internalização de conhecimentos 
disciplinares, uma vez que as experiências diversas permitem construções de 
conhecimentos também diversos, não somente os relacionados a disciplinas. E nesse 
sentido, o compartilhamento de experiências pode influir de forma positiva na formação 
de cidadãos conscientes de seu papel na sociedade.  
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ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

  
 
 

RESUMO 
 
 
A educação alimentar é uma das principais 
medidas a serem adotadas. O projeto teve como 
objetivo identificar necessidades, e executar 
propostas para o desenvolvimento de ações de 
acordo com a realidade do local sobre educação 
e segurança de alimentos. O projeto foi   

 
 
Desenvolvido nas cidades do Alto Oeste 
Potiguar, em escolas públicas, onde foi 
elaborado o material didático para apresentação 
de palestras aos alunos sobre a importância, e a 
necessidade de entender sobre a segurança e 
ensino sobre os alimentos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Segurança de alimentos, escolas públicas, Alto Oeste Potiguar. 

 
ABSTRACT 

 
 
 
Food education is one of the main measures to 
be adopted. The project aimed to identify needs 
and execute proposals to develop actions in 
accordance with the local reality on education 
and food safety. The project was developed in  

 
 
 
the cities of the Upper West Potiguar, in public 
schools, where didactic material was prepared to 
present lectures to students about the 
importance, and the need to understand about  
food safety and teaching. 

 
 
KEYWORDS: Food safety, public schools, Alto Oeste Potiguar. 
 
 
 
 
INTRODUÇÃO  
           O termo “segurança de alimentos” é ligado à capacidade de produzir um alimento de maneira 
correta, ou seja, um alimento que não sofra nenhuma alteração em suas caraterísticas principais, 
dentre elas: sensoriais (aparência, odor, textura, sabor, etc.), nutricionais e físico-químicas. A 
garantia da produção de qualidade tem que ser atendida em todas as áreas de produção, estendendo-
se desde o recebimento da matéria-prima até o consumidor final (LEÃO, 2013).  

 
O processo de aprendizagem é lento, porém é preciso ser contínuo. Dessa forma, é 

importante desde cedo à formação sobre segurança de alimentos, pois estes conteúdos são 
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responsáveis por determinar modificações no comportamento acerca da manipulação de alimentos. 
A partir desta formação é possível ir moldando hábitos e costumes que venham a trazer qualquer  

 
Risco relacionado com perigos alimentares, podendo ocasionar a redução de doenças 

transmitidas por alimentos (DTA’s) (DROUET, 2006). 
 
Sendo assim, o responsável por transmitir as informações torna-se o agente transformador 

de comportamento, responsabilidade que lhe exige possuir certas competências docentes, como 
formação, motivação e informação. Além de possuir qualificações teóricas, é preciso também 
possuir postura de educador, para exitar a formação (FERREIRA, 2005). 

 
O propósito deste projeto de extensão foi disseminar conhecimentos sobre medidas de 

segurança de alimentos em escolas públicas de algumas cidades do Alto Oeste Potiguar, 
incentivando os alunos a serem multiplicadores em suas famílias e comunidades, melhorando assim 
a saúde pública. Pois, para avaliar a qualidade de um alimento, não basta apenas saber da sua 
composição nutricional, é preciso ir além e ter ciência sobre o modo de preparo, verificar a maneira 
de conservação e armazenamento, e ainda assegurar os cuidados quanto à higiene pessoal, do 
ambiente, de todas as pessoas que participam das etapas de produção, pois são fatores que podem 
influenciar a incidência de uma DTA. 

 
METODOLOGIA 
 
O presente trabalho foi desenvolvido no período de outubro de 2018 a março de 2019, 

contemplando as cidades de Pau dos Ferros, Marcelino Vieira e São Francisco do Oeste. O projeto 
abrangeu as turmas de nível fundamental da Escola Estadual Tarcísio Maia na cidade de Pau dos 
Ferros, as turmas de nível médio da Escola Estadual Desembargador Licurgo Nunes de Melo em 
Marcelino Vieira e as turmas de níveis fundamental e médio da Escola Estadual Professor Manoel 
Herculano de São Francisco do Oeste. 

 
Alunos do curso técnico de Alimentos do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, campus 

Pau dos Ferros, ministraram palestras sobre segurança de alimentos com auxílio de projetor de 
imagem, elaboraram questionários e panfletos para serem distribuídos ao final das mesmas. Os 
conteúdo das palestras foram adaptados de forma diferenciada para as turmas de nível fundamental 
em relação às turmas de nível médio, assim como os questionários e panfletos, sendo o material 
destinado ao fundamental com um viés mais lúdico, muitas ilustrações e poucos textos. Já o 
material destinado às turmas de nível médio apresentava uma abordagem mais formal. 

 
Nas palestras, os alunos abordavam os seguintes temas: perigos físicos, químicos e 

biológicos nos alimentos; doenças transmitidas pelos mesmos; higiene e saúde dos manipuladores; 
orientações sobre armazenamento e conservação dos alimentos; acondicionamento de resíduos e 
controle de pragas e alimentação saudável. As palestras também tinham como objetivo divulgar o 
papel do técnico de alimentos e informações referentes ao curso. 

 
Os questionários, contendo questões objetivas e discursivas, distribuídos ao final das 

palestras, tinham como objetivo conferir o nível de conhecimento adquirido pelos alunos. Por fim, 
panfletos contendo os principais pontos abordados nas palestras, foram distribuídos, colaborando 
com a propagação das informações. 

 
 

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 
O projeto vigilantes sanitários contemplou as cidades de Pau dos Ferros, Marcelino Vieira e São 
Francisco do Oeste, totalizando 465 alunos, alcançando a quantidade estimada de público alvo 
determinado anteriormente no projeto (Tabela 1). 
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Tabela 1. Perfil de abrangência do projeto Vigilantes Sanitários em relação ao público alvo 

 
 

Cidade Colégio Nível de Quantidade de 
  Escolaridade alunos/Turma 
    

Pau dos Ferros Escola Estadual Fundamental 6° Ano-60 Alunos 
 Tarcísio Maia  7° Ano-64 Alunos    

   8° Ano-67 Alunos 
   9°Ano-85 Alunos 

Marcelino Vieira Escola Estadual Médio 1° Ano- 28 Alunos 
 Desembargador  2° Ano- 41 Alunos  Licurgo Nunes  
  

3° Ano-28 Alunos    

São Francisco do Escola Estadual Fundamental/ 9° Ano-15 Alunos 
Oeste Professor Manoel Médio 1° Ano-26 Alunos  Herculano  

  
2°Ano-25 Alunos    

   3°Ano- 26 Alunos 
    

 

 
Na Escola Estadual Tarcísio Maia (Pau dos Ferros), o percentual de acertos dos 

questionários aplicados, entre as turmas de ensino fundamental, mostrou que as turmas classificadas 
como “A” apresentaram os maiores índices de um modo geral, com médias compreendidas entre 90 
a 97% (Figura 1).  

 
 
 
 

94% 
 99% 97% 98% 

90% 93%  85% 81% 84% 
 

  
    

 
 
 
 
 
 
 

 
6° ANO  6° ANO  7° ANO  7° ANO  8° ANO  8° ANO  9° ANO  9° ANO  9° ANO 

''A'' ''B'' ''A'' ''B'' ''A'' ''B'' ''A'' ''B'' ''C'' 

 
Figura1. Percentual de acertos entre as turmas de nível fundamental da Escola Estadual 

Tarcísio Maia da cidade de Pau dos Ferros 
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Em relação a Escola Estadual Desembargados Licurgo Nunes (Marcelino Vieira), foi 

possível observar médias entre 96 e 100%, percentual bastante satisfatório para todas as turmas, 
com um melhor aproveitamento para a turma de 3 ano (Figura 2).  
 
 
 
 

100% 
97% 98% 

96%  

 
 
 
 
 
 
 

1° ANO 2° ANO ''A" 2° ANO "B" 3° ANO 
 

 
Figura2. Percentual de acertos entre as turmas de nível médio da Escola Estadual 

Desembargador Licurgo Nunes da cidade de Marcelino Vieira 
 

Por fim, a Escola Estadual Professor Manoel Herculano (São Francisco do Oeste), obteve 
médias satisfatórias de um modo geral entre as diferentes turmas, levando em consideração que esta 
escola possui dois níveis de escolaridade, foi possível observar uma diminuição do rendimento para 
a turma do 9° ano do ensino fundamental (Figura 3).  
 

98%  
89% 89%  

78% 
 
 
 
 
 
 
 

 
9° ANO 1° ANO 2° ANO 3° ANO 

 
 
 

Figura 3. Percentual de acertos entre as turmas de nível fundamental e médio da Escola 
Estadual Professor Manoel Herculano da cidade de São Francisco do Oeste 
 

Todas as escolas e ambos os níveis de escolaridade obtiveram rendimentos satisfatórios, 
com valores entre 78 e 100%, podendo concluir que os conhecimentos foram bem absorvidos. As 
diferenças encontradas entre os níveis e escolas de municípios distintos podem ser explicadas pelas 
diferentes metodologias pedagógicas que cada escola possui, influenciando nos resultados finais. 
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Além de cada escola possuir sua metodologia pedagógica específica, foi possível observar 

que a idade também é um fator importante, visto que os alunos de maiores idades apresentaram 
maior capacidade de concentração, enquanto os mais jovens se dispersavam de maneira mais 
rápida. Nesse intuito foi elaborada uma apresentação mais lúdica, composta principalmente de 
imagens para os mais jovens, na tentativa de capturar, ao máximo, a atenção dos alunos, entretanto, 
ainda assim, foi possível constatar uma maior distração e consequentemente um menor número de 
acertos nos questionários dos mais jovens em relação aos acertos das turmas dos mais adultos.  

A escola com maior densidade de alunos foi a Escola Tarcísio Maia, com média de 69 
alunos por ano, sendo seu público unicamente alunos do ensino fundamental, como é possível 
observar na tabela 1. Fator que pode ser explicado pela maior densidade populacional (117,14 
hab./km²) da cidade de localização da escola, que fica em Pau dos Ferros – RN. Esse município 
além de possuir maior população, também é cidade polo da região do Alto Oeste, que abrange 
influência sobre diversas cidades limítrofes, ocasionando a migração de estudantes, em busca de 
melhores condições de ensino, de outros municípios para Pau dos ferros, que causa maior população 
estudantil dentro das escolas (BEZERRA, 2016). A divulgação de medidas de segurança de 
alimentos nesta escola, ou de qualquer outra desta cidade, é de total relevância justamente por Pau 
dos Ferros ser considerado um polo de ensino, fazendo com que trabalhos desenvolvidos nesta 
cidade sejam rapidamente propagados.  

Dentre as escolas, a instituição que obteve as maiores médias de acertos do questionário foi 
a Escola Desembargador Licurgo Nunes, que fica localizada no município de Marcelino Vieira – 
RN. Com média de 32,3 alunos por turma, em relação aos acertos a média foi de 97%, sendo que 
uma das turmas atingiu 100% de acertos. Esse resultado pode ser explicado principalmente por esta 
escola só contemplar o ensino médio, com alunos mais adultos, com maior maturidade, que se 
concentravam mais e colaboraram mais com as palestras. Nas turmas com alunos do ensino 
fundamental, em outras escolas, um intervalo recreativo era realizado com os mais jovens, antes das 
palestras, o que os deixavam mais agitados e inquietos, dificultando um pouco a concentração dos 
mesmos quando as palestras eram iniciadas.  

Por fim, as palestras também serviram para influenciar na escolha de uma profissão, pois 
muitos alunos, em especial os alunos do nono (9°) ano, pois muitos estavam prestes a realizar o 
exame de seleção do IFRN, mostraram interesse no curso de alimentos quando foi abordado o papel 
do técnico de alimentos na sociedade. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi possível concluir que o conhecimento adquirido acerca do assunto abordado nas 
palestras foi bastante satisfatório, com um percentual de acertos dos questionários aplicados, 
compreendido entre 78 – 100%, trazendo assim informações uteis para o dia a dia dos alunos. 
 

Os alunos de ensino médio obtiveram, de uma forma geral, médias superiores de acertos em 
relação ao ensino fundamental, mostrando maior capacidade de concentração e foco. 
Consequentemente, a Escola Estadual Desembargador Licurgo Nunes da cidade de Marcelino 
Vieira, apresentou os maiores valores de acertos, pois a mesma só possui ensino médio. Ao final 
das palestras, o interesse pelo curso de alimentos pelos alunos foi notório, atendendo o objetivo do 
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Projeto que além de orientar sobre medidas de segurança de alimentos, também objetivava a 
divulgação do curso técnico em Alimentos. 
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OFICINA SOBRE TRIÂNGULOS COMO PARTE DO PROJETO DE 
EXTENSÃO “TURÍSMO PEDAGÓGICO: O IFRN DE PORTAS ABERTA 
PARA VOCÊ COM OS ALUNOS DO 9º ANO DA ESCOLA ESTADUAL 

SENADOR DINARTE MARIZ” 

SOUZA, M. A. F.1; OLIVEIRA, G. J. C.2; LIMA, N. F.3 e SANTOS, J. J.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus São Paulo do Potengi  
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
O presente trabalho é resultado do projeto de 
extensão desenvolvido na cidade de São Paulo do 
Potengi direcionado para alunos do 9º ano de 
escolas públicas e privadas da região. A partir de 
uma metodologia dinâmica por meio de uma 
oficina de construção de triângulos verificamos 
que as atividades extensionistas deste projeto se 

mostram com grande importância, pois ao longo 
de sua realização alcançamos nosso objetivo 
principal que era fazer a divulgação do IFRN 
mostrando sua função educacional, social e 
política e, além disso, motivar os discentes a 
desejarem estudar nesta instituição.    

 

 

ABSTRACT 
 
The present article is resulted from the extension 
project developed in São Paulo do Potengi city 
directed to the 9th grade students of the public 
and privaty schools in the region. Using an 
dynamic methodology by means of workshops of 
construction of triangles, we noticed that the 
activities from the project has shown themselves  
 

 
 
 
 
 
 

to be very important because throughout their 
realization we achieved our main goal which was 
to make the divulgation of the IFRN, showing its 
education, social and political function and 
besides that motivating students to want to study 
at this school.   

PALAVRAS-CHAVE: Turismo pedagógico, educação, ensino, aprendizagem. 

KEYWORDS: Pedagogical tourism, education, teaching, learning. 
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   1   INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão Turismo pedagógico: O IFRN de portas abertas para você foi idealizado 

na perspectiva de proporcionar aos discentes do 9º ano das escolas públicas de educação básica de 

São Paulo do Potengi e das cidades circunvizinhas o conhecimento do funcionamento da instituição 

e, além disso, permitir que eles vivenciem um pouco das atividades acadêmicas e científicas que são 

desenvolvidas no Campus. 

A motivação para realizar tal projeto, deve-se ao fato da necessidade identificada, junto à 

comunidade, de que uma fração significativa da população destes municípios não conhece o IFRN, 

nem sua função educacional, social e política. 

Vinha (2005, p. 15) citado por Bonfim (2010, p.118) afirma que  

Na intersecção entre atividades pedagógicas voltadas para o desenvolvimento dos 
aspectos cognitivos, afetivos e sociais dos alunos com as atividades lúdicas e de 
entretenimento próprio dos passeios e das viagens, reside o espaço do turismo 
pedagógico. É o espaço da aprendizagem feita com prazer, mas não é aquele prazer 
típico da alienação, é o prazer que é fruto da ampliação do conhecimento, do 
esclarecimento, da convivência e do lúdico. 

De maneira semelhante, Matos (2012) enfatiza que existe uma relação direta e indireta na 

prática do turismo pedagógico no processo de ensino – aprendizagem através da conexão com os 

conteúdos da disciplina, com o ambiente externo a sala de aula de modo que o aprendizado acontece 

de forma lúdica e dinâmica.   

O turismo pedagógico é uma prática de ensino e aprendizagem que vem crescendo no mundo. 

Dessa forma, por meio desta prática didática, é plausível juntar teoria e prática simultaneamente e, 

assim, proporcionar uma maior experiência com o objeto de saber a ensinar e a atividade profissional. 

Diante disso, através do turismo pedagógico é possível transpassar barreiras e enxergar novos 

horizontes. Bonfim (2010, pg. 118) destaca também que “o turismo pedagógico se coloca [...] como 

uma alternativa importante, capaz de contribuir com as escolas, proporcionando uma interação entre 

o sujeito e o meio, através da vivência”.  

Segundo (KRIPPENDORF, 2000), o turismo pedagógico no século vinte acontecia de forma 

lenta, isto é, não tinha muita motivação nas pessoas em realizar esse tipo de aprendizado, ressalvando 

outros que amavam essa prática e faziam de forma frequente. Por outro lado, Turismos pedagógicos  
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vem aumento nas escolas, os professores estão cônscios da importância e do valor desta prática 

didática de ensino. A partir de atividades nesse formato, é perceptível que o aprendizado dos alunos 

se torna mais efetivo e significativo do que aulas no formato tradicional entre quatro paredes com 

quadro branco e lápis pincel. Esse é o pensamento de Carvalho, Vieira e Viana (2012, p. 11-12) 

quando afirmam que 

[...] o ambiente, como um todo, é um grande aliado no processo de aprendizagem, 
pois é o cenário onde tudo acontece, ou seja, onde o homem estabelece suas relações, 
interações e transformações. É, portanto, onde o discente se aproxima da realidade 
podendo vivenciar determinadas situações que se tornam experiências 
significativas. Neste sentido, as visitas técnicas se constituem em práticas capazes 
de desenvolver processos de ação, observação, reflexão, comprometimento, 
integração de forma concretizar a teoria-prática [...].  

Dessa forma, vemos que o turismo pedagógico é uma prática educativa de relevante 

importância tanto para a comunidade acadêmica do IFRN que recebe e acolhe os alunos quanto para 

os discentes que descobrem um mundo de aventura e de conhecimentos que a instituição oferece. 

Além disso, Bonfim (2010) destaca que o turismo pedagógico proporciona um momento de 

aprendizado entre os alunos, professores, coordenadores e o meio (Campus) através de suas interações 

durante a atividade.  

Este projeto tem por objetivo principal levar o IFRN até os discentes de escolas públicas 

estaduais e municipais e privadas, bem como, fazer um passeio pedagógico no IFRN com esses alunos 

a fim de conhecerem a estrutura de ensino, extensão, pesquisa e inovação. Também, neste passeio 

será realizada palestras, oficinas de aprendizado e prática profissional. Dessa forma, os resultados 

que esperamos alcançar a curto, médio e longo prazo, é motivar os alunos a ingressarem no IFRN e, 

além disso, proporcionar o conhecimento do Campus e de suas atividades desenvolvidas perante toda 

a comunidade da cidade de São Paulo do Potengi e as demais cidades circunvizinhas. 

2 METODOLOGIA 

A oficina apresentada neste trabalho, compõe uma das atividades do projeto de extensão 

“Turismo Pedagógicos: o IFRN de portas abertas para você”. Esta oficina foi pensada para trabalhar 

de modo lúdico e dinâmico o estudo do triângulo e suas propriedades. Os alunos envolvidos nesta 

atividade vieram da Escola Estadual Senador Dinarte Mariz, da cidade São Paulo do Potengi. Para a  
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sua realização utilizamos o laboratório de matemática do Campus. Os materiais utilizados foram: 

palitos de picolés, tachinhas, régua, serra, compasso, transferidor, uma folha ofício com alguns 

triângulos impressos, lápis e caneta. Os alunos foram divididos em grupos com 5 ou 6 alunos. A 

primeira atividade foi construir um triângulo isósceles, equilátero e escaleno usando os palitos de 

picolé. Em seguida, foi feita uma intervenção pelo professor falando da rigidez do triângulo e sua 

importância na construção civil. A segunda atividade eles utilizaram o transferidor para medir os 

ângulos internos dos triângulos e classifica-los em relação a essa medida. Por último, os alunos foram 

desafiados a construir um triângulo cuja medida dos palitos de picolés eram 8cm, 3cm e 3cm. Após 

alguns minutos de tentativas eles chegaram a conclusão que era impossível fazer essa construção. Ao 

final o professor confirmou a conclusão dos alunos apresentando a propriedade que afirma que em 

todo triângulo a medida de um lado deve ser menor ou igual a soma dos outros dois lados. 

            3    RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao final da oficina os alunos compreenderam que os triângulos são figura geométricas rígidas 

e são muito utilizadas na construção civil, os triângulos são classificados com relação a medidas de 

seus lados (equilátero, isósceles e escaleno) e a medida dos ângulos internos (retângulos, acutângulos 

e obtusângulo) e também que a medida de um lado qualquer de um triângulo não pode ser maior que 

a soma dos outros dois. 

 Durante a realização da oficina foi notório a atenção e a concentração que os alunos 

apresentaram na realização das atividades. Frases como “eu quero estudar neste lugar”, “que aula 

legal, nós aprendemos brincando”, “o meu professor de matemática da escola precisar participar disso 

também” escutamos dos alunos demonstrando a alegria de estar participando daquele momento 

especial 

Fonte: Autoria própria 
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Fonte: Autoria própria 

Outro resultado positivo com a realização do projeto de extensão “Turismo pedagógico: O 

IFRN de portas abertas para você” foi a rapidez que essas atividades foram sendo propagadas nas 

cidades da região, pois os primeiros turismos foi preciso nos deslocar para as escolas e fazer o 

agendamento com a direção, e para a realização dos outros turismos ocorreu o inverso, ou seja, a 

direção de algumas escolas entraram em contato conosco demonstrando muito interesse em trazer 

seus alunos para participar do projeto e para conhecer a instituição do IFRN.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Os resultados obtidos com a realização das atividade de extensão referente ao projeto 

“Turismo pedagógico: O IFRN de portas abertas para você” tem se apresentado de maneira 

satisfatória, pois nossos objetivos de promover a divulgação do IFRN junto a cidade de São Paulo do 

Potengi e as cidades circunvizinhas, e também, promover a motivação nos alunos a desejarem estudar 

nesta instituição tem sido alcançados. Nesse sentido, acreditamos que estamos na direção certa, pois 

estamos contribuindo com a formação educacional destes alunos a partir de práticas educacionais que 

rompem as barreiras das salas de aulas e ainda lhes proporcionam a oportunidade de sonhar e enxergar 

novos horizontes.  
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RESUMO 
 
A motivação para este trabalho surgiu da 
importância do conteúdo de Sistemas de 
Numeração nas disciplinas básicas de eletrônica 
digital, responsáveis pelo funcionamento dos 
microcomputadores. Este trabalho apresenta uma 
proposta de uma aplicação mobile para 
conversão direta entre sistemas numeração, 
porque se acredita que isso contribui de forma 
significativa para a real compreensão do 
conteúdo.  

Que tem como objetivo geral potencializar ou 
facilitar a aprendizagem dos alunos que cursam o 
curso de informática. Sistemas de Numeração 
também é trabalhado na educação básica e essa 
proposta de aplicação pode ser aproveitada por 
esses alunos com uma metodologia apropriada. 
Foi possível criar uma proposta capaz de auxiliar 
alunos, professores, fornecer dicas e informações 
importantes ao público alvo.

 

 

 

ABSTRACT 

 
The motivation for this work arose from the 
importance of the content of Numbering Systems 
in the basic disciplines of digital electronics, 
responsible for the operation of microcomputers. 
This paper presents a proposal for a mobile 
application for direct conversion between 
numbering systems, because it is believed that 
this contributes significantly to the actual 
understanding of the content. Its main objective 
is to enhance or facilitate the learning of the 
students who study the computer course. 

Numeration Systems is also worked on in basic 
education and this application proposal can be 
used by these students with an appropriate 
methodology. It was possible to create a proposal 
capable of helping students, teachers, provide 
important tips and information to the target 
audience. 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Numeraçao. Aplicação. Conversão. Tecnologia 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Garcia, et. al. (2017), um dos assuntos mais importante na informática é 
compreender como o computador funciona e para compreendermos é imprescindível ter 
conhecimento do sistema de numeração, que incide em um conjunto de números que são 
representados por numerais de uma forma consistente. 

 Cada um dos sistemas apresenta sua própria faixa de valores possíveis e cada um 
possui uma aplicação específica, sendo eles: Binário, Decimal, Octal e Hexadecimal. Os 
sistemas numéricos computacionais são muito importantes para a área de computação, e 
a conversão entre eles é baseada em regras nas quais a mais utilizada é a notação 
posicional. Com isso, o objetivo geral deste trabalho foi desenvolver uma proposta de 
uma aplicação mobile para potencializar a aprendizagem deste conteúdo e trabalhar as 
operações matemáticas nas diversas bases da matemática computacional que são 
estudadas pelos alunos dos cursos da área de Informática e areais relacionadas. 

 
 Os objetivos específicos deste trabalho, proposta de aplicação mobile, são 

os listados seguir: 
● Apresentar o conteúdo de forma clara e didática para o público alvo; 
● Facilitar o processo de abstração do conteúdo; 
● Oferecer métodos lógicos-matemáticos para a realização desses processos. 

  
Tendo essas informações em mente o aplicativo IFCONVERT vem com o intuito 

de agregar esses dois parâmetros, educação digital e o uso de aparelho móveis, 
posteriormente será apresentado o seu funcionamento. 

2 METODOLOGIA 

A proposta da aplicação mobile para auxiliar nessas conversões, aqui apresentada, 
o IFCONVERT, foi idealizado para auxiliar na aprendizagem, desta forma, a metodologia 
deve seguir essa ideologia, logo dividir o trabalho em etapas é essencial para isso. Sendo 
assim, o presente trabalho foi dividido da seguinte forma, primeira análise e 
planejamento, segunda a modelagem. 

 
1. Análise e planejamento: Essa fase foi discorrida da seguinte forma, primeiramente 

foi escolhido o tema em seguida estabelecido o público alvo e o objetivo da 
aplicação e posteriormente foi feito um levantamento do conteúdo e de como ele 
seria apresentado. 
 

2. Modelagem: é o artifício que possibilita a criação de modelos, para que possa ter 
uma maior compreensão do projeto como um todo e ter uma noção real. Nessa 

KEYWORDS: Numbering System. Application.  
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fase foi elaborado 3 modelos: Modelo conceitual, modelo de navegação e modelo 
de interface. 
 
● Modelo conceitual: Determinou como o conteúdo seria apresentado ao 

usuário. Apresenta visão geral de como seria o funcionamento do aplicativo.  
 

● Modelo de navegação: Decidiu as organizações de acesso, ou seja, como seria 
disponibilizado o manuseio e navegação. 
 

● Modelo de interface: Estabeleceu o design das telas em equilíbrio com o 
conteúdo. Toda a parte visual da aplicação. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

É imprescindível para os alunos de informática e suas áreas correlatas se 
habituarem com a utilização dos sistemas numéricos computacionais, os sistemas digitais. 
Dessa forma, aprendendo como realizar conversões e consequentemente compreendendo 
como ocorre as conversões que são necessárias para o funcionamento das máquinas. Foi 
realizado uma proposta de uma aplicação mobile que facilite o aprendizado do usuário 
diante do conteúdo disposto para estudos por meio da mesma. 

Analisando as telas do protótipo, nesta seção, tem-se a tela inicial (na figura 1), a 
tela do menu (na figura 2), a tela de informações (na figura 3) e a tela da calculadora de 
conversões na (figura 4). Examinando as figuras, onde a figura 1 apresenta a tela de 
iniciação da aplicação mobile em que aparece a logomarca desenvolvida para o 
IFCONVERT enquanto ocorre a inicialização de todos os módulos e configurações do 
aplicativo. 

  
Figura 1 – Tela inicial. 
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Após a conclusão da inicialização de todas as configurações e módulos do 

aplicativo é apresentada para o usuário a tela de menu do IFCONVERT (figura 2) nessa 
tela são mostrados 5 botões, sendo eles: DEC, OCT, BIN, HEX e CALCULADORA, 
além de uma breve mensagem introdutória informando a finalidade da aplicação. Os 
quatro primeiros botões apresentados na figura 2 são responsáveis por abrir 
respectivamente informações e dicas sobre os sistemas numéricos mais utilizados por 
ferramentas digitais: decimal, octal, binário e hexadecimal. 

 
 
Conforme na figura 3, nos botões DEC, OCT, BIN e HEX, será exibido a tela com 

hipertexto para cada Sistema de Numeração de acordo com o que for solicitado pelo 
usuário. Explicitando o conteúdo de forma dinâmica sobre o que é, como funciona e como 
é realizado as conversões manualmente. 

 
 

 
Figura 3 – Tela de informações. 

 
E na figura 4, o botão CALCULADORA oferece ao usuário a opção de conversão 

para Sistema Decimal, Binário, Hexadecimal e Octal. De forma que o usuário saiba como 
realizar essas conversões, os botões da calculadora devem interagir com o usuário. Como 
por exemplo, no sistema binário onde o usuário só poderá usar os números 1e 0. 
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Figura 4 – Tela Calculadora. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O objetivo deste trabalho foi planejar e desenvolver uma aplicação hipermídia 
sobre Sistemas de Numeração para ser utilizada como recurso didático no ensino de 
Sistemas de Numeração e das operações matemáticas nas bases: decimal, binária, octal e 
hexadecimal, possibilitando a visualização dos processos operativos envolvidos para 
potencializar a aprendizagem desse conteúdo. De forma que, o aluno/usuário ao ter que 
resolver um problema só saberá agir adequadamente quando detém o conhecimento.  

Esse conhecimento é organizado na memória sob a forma de esquemas mentais. 
Esses esquemas formam a memória dinâmica que armazena as informações das 
experiências vivenciadas. Dessa forma, com o uso da aplicação IFCONVERT como 
recurso didático nos cursos de informática e áreas afins, os docentes ao ministrarem os 
conteúdos de conversões de bases numéricas podem conseguir uma melhor absorção do 
assunto por parte dos discentes tendo em vista a utilização de novas tecnologias que estão 
ao alcance das mãos, o uso de tecnologias moveis. 

Após a realização de mais testes e correções da aplicação, é pretendido pelos 
autores, a realização de uma série de testes com o público alvo. Para que seja analisado o 
grau de acessibilidade das informações dispostas no aplicativo, a aceitação do aplicativo 
como ferramenta de estudo e a necessidades, ou não, de implementações de mais 
dicas/informações sobre as conversões de bases e suas regras. Além da realização da 
verificação e análise das possibilidades da aplicação de técnicas de gamificação, de forma 
a analisar a transformação da atual ferramenta de estudos em uma versão melhorada com 
a implementação de pequenos desafios matemáticos, trabalhando a temática das 
conversões numéricas e permitindo um ranqueamento proporcionando o estimulo ao 
estudo e compartilhamento de conquistas alcançadas entre uma rede de usuários amigos. 
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(IN)VISIBILIDADES – DIREITO A TER DIREITOS 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
 
O projeto (In)visibilidades tem como objetivo promover ações de educação em direitos humanos 
que possam ajudar a desenvolver superações da dificuldade humana em conviver com o diferente 
e de coexistir sem silenciar, negar e invisibilisar o outro. Para tanto uma equipe interdisciplinar 
em parceria com o Centro Estadual de Educação Profissional de Mossoró organiza um ciclo de 
palestras, rodas de conversa, debates e outras atividades voltadas para a efetivação dos direitos 
humanos e da cidadania, discutindo temáticas.  
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Direitos humanos; Opressão; Educação multidisciplinar.  

 

 

ABSTRACT 

The (In)visibilities project aims to promote human rights education actions that can help develop 
overcoming of the human difficulty in living with the different and coexisting without silencing, 
denying and making the other invisible. To this end, an interdisciplinary team in partnership with 
the Mossoró State Center for Vocational Education organizes a cycle of lectures, conversation 
circles, debates and other activities focused on the realization of human rights and citizenship, 
discussing topics. 

 
KEYWORDS: Human rights; Oppression; Multidisciplinary education. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 

Pensar o “direito a ter direitos”, como base da releitura do pensamento de Hannah Arendt, 
é problematizar a questão da cidadania e direitos humanos, afinal pensar o papel do Estado como 
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agente promotor dos direitos e bem-estar social, certamente, é uma questão central na nossa 
sociedade moderna.  Atualmente, parte da sociedade tem a visão de que os direitos humanos se 
resumem aos direitos civis, o que confunde e dificulta o exercício de uma cidadania plena. 
Portanto, devemos perceber que ter direitos é um processo de formulação que se reinventa e 
acompanha a evolução das sociedades humanas, enquanto ocorre a transformação das 
sociedades. De forma sucinta, podemos perceber que:  

“Para Hannah Arendt (1979), os direitos humanos não são um dado, mas um 
construído, uma invenção humana em constante processo de construção e reconstrução. 
Compõem um construído axiológico, fruto da nossa história, de nosso passado, de nosso 
presente, fundamentado em um espaço simbólico de luta e ação social.” (PIOSEVAN, 
2005, pág. 44) 

Com o objetivo de entender um pouco mais sobre esse processo, e democratizar o 
conhecimento sobre direitos humanos, é que o projeto de extensão (In)visibilidades – direito a ter 
direitos surge. O projeto tem sua gênese a partir da ampliação do programa de ensino “(In) 
visibilidade & Filosofia: Construindo a igualdade de gênero”, desenvolvido a partir de estudos 
voltados para o projeto construindo a igualdade de gêneros organizado pelo CNQP (Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico) e apresentado no CONNEPI em 2017. 
A pesquisa inicial visava problematizar o tema igualdade de gênero e como ele é construindo a 
partir dos autores Simone de Beauvoir e Pierre Bordieu, bem como suas contribuições para a 
discussão dessa temática na educação profissional. Já como consequências desta pesquisa inicial 
surgiram vários trabalhos e atividades no interior do IFRN, como TCC’s e documentários 
voltados a situação da mulher em todos os âmbitos dos cursos técnicos ofertados no Campus, 
além de semanas produzidas pelo grêmio estudantil que discutiram o feminismo negro, o 
mercado de trabalho, a LGBTfobia e outros temas, no qual percebe-se que a partir de 
necessidades diferentes e de grupos sociais distintos vão se configurando discussões sobre os 
direitos sociais que não se restringiram a discussão sobre os direitos das mulheres. Ainda neste 
contexto, começam a ser promovidas atividades, através de núcleos internos, como a Semana da 
Consciência Negra, debates sobre inclusão, acessibilidade, negritude no IFRN a questão 
ambiental, e ainda, atividades artísticas que discutiam profundamente a opressão em vários 
contextos. No entanto, o protagonista das discussões são sempre as inquietações e necessidades 
estudantis e dessa nascem a sistematizações de grandes discussões, que tratavam não apenas do 
direito à educação, mas também do direito a ser e a existir em sua singularidade: surgem a 
semana lilás, a semana arco-íris, a semana do meio ambiente e outras ações voltadas para a 
efetivação da cidadania. É da articulação dessas ações pontuais e sistemáticas que são pensadas o 
projeto (In)visibilidades. 

Pensamos que estas atividades são fundamentais para a formação cidadã e para 
democratização do conhecimento, preparando o/a estudante para o mundo do trabalho, para o 
mundo acadêmico e para a vida, quebrando às rédeas da educação entrincheirada dentro de 
quatro paredes. É importante ressaltar que são os/as estudantes que promovem estas atividades, 
nesse processo, se constrói a sua necessidade de se impor e desenvolver sua crítica perante a 
sociedade, facilitando sua adaptação a vida adulta, conhecendo realidades distintas e tentando 
compreende-las.  

Neste sentido, este projeto pretende articular ações já existentes, amplia-las e formular 
novas ações e atividades a partir dos interesses da comunidade do IFRN, sistematizando-as e 
levando-as para além dos muros do Campus. Para isso, é fundamental o diálogo com os núcleos, 
com o comitê, com docentes que pesquisam e atuam na área. Assim como, com o grêmio e o 
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movimento estudantil e também com outra escola de educação profissional do Município. 
Compreendemos que não será fácil e cômodo levar este tipo de debate a outros locais, e nem os 
aprofundar dentro do Campus. Assim, foram formuladas as ações e parcerias que tornam 
possível fortalecer e efetivar a discussão sobre o “direito a ter direitos” e promoção do respeito à 
diversidade, da cultura da paz e dos direitos humanos, discutindo temáticas envolvendo o 
feminismo negro, as interseccionalidades de opressão, o direito ao trabalho digno relacionando 
trabalho/educação – trabalho e violência, o Direito a memória por meio de uma discussão 
voltada para a educação patrimonial; os direitos humanos e a inclusão na escola; as artes os 
direitos humanos; ecoética, educação ambiental e direitos humanos, agroecologia e as mulheres 
campesinas e as narrativas de vida e formação como possibilidade de transformação. 
 
2. METODOLOGIA 
             
Para a consecução dos objetivos estabelecidos, pretendemos promover ciclo de ações como 
debates, formações, palestras,  exibições mensais  de filmes que serão abertas ao público, 
seguidos por um debate temático no auditório ou na sala de videoconferência, produção de 
material audiovisual tanto no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – Campus 
Mossoró como no Centro Estadual de Educação Profissional Professor Francisco de Assis 
Pedrosa (CEEP).  A escolha temática das atividades a serem realizadas será feita a partir de 
planejamento realizado com os parceiros e das necessidades e interesses da comunidade 
acadêmica do Campus, tendo como público os estudantes do ensino integrado do IFRN, do 
CEEP, dos participantes da SECITEX, bem como das comunidades na qual as 
instituições estão inseridas.  Para alcançar este objetivo, pretende-se seguir o plano de ação 
abaixo: 
1) Articular e organizar a equipe de execução do projeto; 
2) Seleção e levantamento das atividades, debatedores/as, palestrantes, mediadores/as dos 
debates, etc; 
3) Elaboração bimestral do cronograma do ciclo de atividades; 
4) Divulgação das atividades na comunidade acadêmica do IFRN e do CEEP; 
5) Divulgação das atividades na comunidade de Mossoró e adjacências; 
6) Promover o ciclo nas dependências do IFRN / Campus Mossoró e do CEEP; 
7) Levantamento e intervenção direta na comunidade em outros espaços públicos a serem 
definidos a partir do planejamento. 

O acompanhamento será feito a partir do registro dos debates, das atividades, palestras, 
rodas de conversas e da produção dos materiais observando-se a quantidade de participantes, as 
discussões realizadas, bem como com aplicação de questionários e entrevistas de avaliação a 
serem respondidos com os envolvidos nas atividades, tanto pelo público externo e interno, como 
pelos parceiros e todos os membros da equipe, sendo incentivados a produção ou utilização de 
outros recursos tecnológicos.  A avaliação também será feita a partir dos diálogos com os 
estudantes, com os parceiros, com outras comunidades que poderão ser envolvidas durante as 
atividades, bem como da comunidade em geral.  

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se apresentar à comunidade acadêmica e aos parceiros relatórios 
interativos/criativos com as atividades desenvolvidas, os subtemas geradores, as sugestões ou 
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encaminhamentos construídos no decorrer das atividades, bem como produzir outros meios de 
divulgação. Tal relatório poderá conter elementos audiovisuais coletados ao longo das 
atividades. Divulgar-se-á os debates e as interações surgidas a partir da integração acadêmica e 
desta com a comunidade, por meio de artigos, folders e outros meios de comunicação escrita, 
além do blog e de páginas nas redes sociais. 

O projeto teve início, efetivamente, no final de maio de 2019, portanto algumas 
atividades já foram realizadas, como visitas para fechar parceria com o CEEP, oficina de 
Abayomi, produção de logo e site para o projeto e discussões sobre a questão indígena. O projeto 
ainda participou da Semana do Meio Ambiente realizada pela prefeitura de Mossoró, através da 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Saúde. Além disso, está acompanhando e buscando 
patrocínios para as 23 equipes do IFRN/Mossoró convocadas à final da 11° Olimpíada Nacional 
de História do Brasil, que ocorrerá em meados de agosto na Universidade de Campinas, em São 
Paulo. No processo de formação para a Olimpíada, o projeto ainda promoveu uma palestra sobre 
direito patrimonial, facilitada pela professora de História Janaína Camilo, que compõe a equipe 
deste projeto.    

 
Figura 1 - III Semana Lilás, debatendo o feminismo, promovida pelo Grêmio Estudantil Valdemar dos 

Pássaros em parceria com o projeto (In)visibilidades.  
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Figura 2 - Participação do projeto na Semana do Meio Ambiente, realizada pela prefeitura de Mossoró. 

 
Figura 3 - Oficina de Abayomi no IFRN/MO 
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Figura 4 - Reunião para organização das atividades 

Ainda pretendemos que o debate sobre essas questões se aprofundem de forma que outros 
grupos comecem a realizar atividades interdisciplinares com esses temas, além da expansão do 
projeto para demais escolas do município.   

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Entendemos, desta forma, que a construção de um debate que quebra as barreiras de um 
pensamento único e fechado, que não considera as diversas formas de ser e viver, é difícil. 
Entretanto, é um processo que abre caminhos para a educação profissional realmente integrada e 
formativa para o mundo do trabalho.  

Assim sendo, o projeto continuará a promover atividades nestas temáticas, buscando 
expandir o conhecimento objetivando e desconstruir perspectivas implantadas por um sistema 
que se baseia na exclusão. 
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PERCEPÇÃO DA MODA NO CONTEXTO DA SUSTENTABILIDADE E O 
PROGRAMA MULHERES MIL: RETRATANDO EXPERIÊNCIAS EM AULAS DE 

CORTE E COSTURA 

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo relatar experiências e a percepção de mulheres acerca da 
sustentabilidade em aulas de Corte e Costura no Programa Mulheres Mil/ Campus Caicó. As 
aulas ocorreram entre os meses de Julho e Dezembro/ 2018 e trinta mulheres participaram do 
projeto. Foram realizadas aulas baseadas nos conceitos de sustentabilidade e uma entrevista 
com as participantes. Verificou-se que elas compreenderam e consideraram relevantes esse link 
entre sustentabilidade e costura. 
!
Palavras-chave:!Inclusão, Programa Mulheres Mil, Educação Profissional, Moda, 
Sustentabilidade !

ABSTRACT 

This work aims to report experiences and perceptions of women about the sustainability of 
cutting and sewing classes in the Mulheres Mil Program/Campus Caicó. Classes took place 
between July and December 2018 and thirty women participated in the project. Classes were 
held based on the concepts of sustainability and an interview with the participants. It was found 
that they understood and considered relevant the link between sustainability and sewing. 
KEYWORDS: Inclusion, Mulheres Mil Program, Professional Education, Fashion, 
Susteinability 
 

 
 

 
 

 
 

1)! INTRODUÇÃO 
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A educação inclusiva acredita na escola como comunidade educativa, 
defendendo um ambiente de aprendizagem diferenciado e de qualidade para todos os 
alunos. Ademais, é uma escola que reconhece as diferenças, trabalha com elas para o 
desenvolvimento e dá-lhe um sentido, uma dignidade e uma funcionalidade 
(RODRIGUES, 2000). 

Embarcando nessa discussão e levando em consideração os pilares da inclusão 
social, o Programa Mulheres Mil foi criado pela portaria no 1.015/2011 do Ministério 
da Educação e Cultura (MEC) e corresponde a uma das ações do Plano Brasil Sem 
Miséria, que é elevar a renda e as condições de bem-estar da população 
(PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, 2015 apud MARIZ; COSTA, 2015), além de 
promover a inclusão de mulheres de baixa renda, vulneráveis socialmente e de baixo 
nível de escolaridade; moradoras de comunidades com baixo índice de 
desenvolvimento humano, através da capacitação em diversos cursos. 

Assim, o projeto executado no IFRN/Campus Caicó, baseado no curso FIC em 
costureiro, na modalidade presencial, centra-se em ações pedagógicas, de natureza 
teórico-prática, planejadas para atender essas demandas socioeducacionais de 
formação e de qualificação profissional. Neste sentido, consolida-se em iniciativas que 
visam formar, qualificar e possibilitar tanto atualização quanto aperfeiçoamento 
profissional às cidadãs em atividade produtiva ou não. Contemple-se ainda, no rol 
dessas iniciativas, trazer de volta ao ambiente, pessoas que foram excluídas dos 
processos educacionais formais e que necessitam dessa ação política e pedagógica para 
estimular a continuidade dos estudos. 

Considerando que o curso ofertado é o FIC em Costureiro, que se insere nas áreas 
de moda e vestuário, discute-se bastante, atualmente, questões relacionadas à 
sustentabilidade. Muitas vezes, porém, é usada apenas como um mero apelo de 
marketing para promover e divulgar uma determinada marca, sem o efetivo 
comprometimento com a causa (ANICET, 2013). Portanto, há várias discussões acerca 
de como viabilizar o planejamento de conteúdos com o propósito de produzir capital 
humano com habilidades e competências capazes de atender às demandas da sociedade 
de forma sustentável e ética, transformando “(...) o setor pela raiz, influenciando a todos 
que nele trabalham (...)” (FLETCHER; GROSE, 2011, p.8; NAVALON, 
LEVINBOOK, 2013). 

Embarcando nessas discussões, este trabalho tem como objetivo relatar 
experiências e a percepção de mulheres acerca da sustentabilidade em aulas de Corte e 
Costura no Programa Mulheres Mil/ Campus Caicó.  

2)! REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 O Programa Mulheres Mil e o Curso FIC em Costureiro 
         Nos últimos anos, a inclusão como direito se apresenta como um tópico 
inquestionável e as instituições de ensino precisam se organizar para criar suas 
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políticas de inclusão e garantir sua implementação (MORIN, 2006). Desse modo, as 
ações de inclusão para mulheres têm ocupado espaços importantes nas discussões 
concernentes aos espaços escolares e, em especial, questões acerca da formação 
profissional destas. 
        Atualmente, vem sendo reconhecido que a inclusão na Educação Profissional 
destas, que são comumente excluídas, é essencial para a sua dignidade e para o 
exercício dos seus direitos humanos (op. cit.). Portanto, o Programa Mulheres Mil visa 
proporcionar o acesso de mulheres em situação de vulnerabilidade social à educação e 
ao mundo do trabalho, promovendo o crescimento humano dessas mulheres. Assim, o 
acesso à instituição passa a ser concebido como um instrumento de inclusão, promotor 
de permanência no ambiente dos Institutos e no mundo do trabalho, com êxito e 
sustentabilidade, dada a mudança de concepção de acesso meritocrático e seletivo para 
um acesso inclusivo e afirmativo (op. cit.). 

A oferta de cursos FIC, como uma ação de Governo no Programa Mulheres 
Mil, utiliza uma metodologia denominada Sistema de Acesso, Permanência e Êxito 
(IFRN, 2014). As alternativas metodológicas preveem, além do reconhecimento de 
saberes ao longo da vida, também sugerem “[...] instrumentos e mecanismos de 
acolhimento de populações não tradicionais, que viabilizassem o acesso à formação 
profissional e cidadã, com elevação de escolaridade, a inserção produtiva e a 
mobilidade no mundo do trabalho, o acompanhamento das egressas e os impactos 
gerados na família e na comunidade” (BRASIL, 2013, p. 3). 

No que concerne às especificidades dessa oferta, no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Norte (RN), o Curso FIC em Costureiro, na modalidade presencial, 
oportuniza a qualificação profissional das mulheres em condição de vulnerabilidade 
social e econômica da região, na qual se encontram, com vistas à sua inserção ou 
reinserção no mercado de trabalho, além de estimular a elevação do nível de 
escolaridade e contribuir para o resgate da autoestima e a sua valorização enquanto 
cidadãs, melhorando suas relações familiares e participando das ações de interesse das 
comunidades nas quais estão inseridas (ROSA, 2011). 

2.2 Moda e Sustentabilidade 

Segundo Fletcher e Grose (2011, p. 8), “a sustentabilidade talvez seja a maior 
crítica que o setor da moda já enfrentou, pois desafia a moda em seus detalhes (fibras e 
processos) e também em relação ao todo (modelos econômicos, metas, regras, sistemas e 
valores)”. Portanto, quando se trata de moda e suas conexões com a sustentabilidade, há 
também uma longa distância a ser percorrida. 

 Ao observar a criação, o desenvolvimento de produtos, a distribuição e o uso da 
moda contemporânea sob a luz da sustentabilidade pode parecer uma ação contraditória, 
e em certa medida é, pois “... o consumo exagerado de roupas e acessórios, bem como a 
lógica fast fashion fazem com que a data de validade desses produtos seja curta e nossas 
relações com eles superficiais...” (BERLIM, 2012, p 13). Portanto, “deixar de lado o 
assunto sustentabilidade é apenas uma forma de postergar o que, invariavelmente, virá à 
tona: os efeitos do consumo desenfreado e a agressão à natureza” (DENARDIN, 2012 
p.158).  
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Levando-se em consideração que o comportamento do consumidor é de suma 
relevância para as empresas, nota-se que a indústria da moda, vem considerando a 
alternativa de refletir sobre seus atuais e futuros clientes, por intermédio das perspectivas 
da sustentabilidade (BERLIM, 2012). A partir deste contexto, há indícios que vêm 
demonstrando os caminhos trilhados pelo sistema da moda na direção da sustentabilidade, 
seja em seu processo criativo, desenvolvedor, produtivo ou comercial (NAVALON, 
2013). 

Vários estudos (PEREZ & MARTINS, 2012; MCQUILLAN & RISSANEN, 
2011) mostram que o desperdício de tecido usado em confecções fica na ordem de 15- 
20%, em média, não só no Brasil, mas também no mundo. Esse problema normalmente é 
resolvido de forma paliativa, enviando-se o resíduo para lixões autorizados pelos órgãos 
públicos, sendo o empresário obrigado a pagar novamente pelo transporte até lá e pelo 
seu depósito, onerando ainda mais os custos de fabricação (FLETCHER, 2010). Existem 
outras soluções menos interessantes, como incineradores e processos de reciclagem, que 
geram subprodutos sem valor agregado. Nesse contexto, a solução mais promissora são 
os processos de upcycling ou reaproveitamento do material no estado em que se encontra, 
reduzindo os custos e ampliando as possibilidades expressivas do material (ANICET, 
2013). 

O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (2011) 
propõe a chamada Produção mais Limpa, sendo que esta trata-se da aplicação contínua 
de estratégias técnicas, econômicas e ambientais integradas aos processos, produtos e 
serviços, a fim de aumentar a eficiência no uso de matérias-primas, água e energia, pela 
não geração, minimização ou reciclagem de resíduos e emissões, com benefícios 
ambientais, econômicos e de saúde (ANICET, 2013).Na área da moda, em especial, a 
abordagem zero waste manifesta-se desde o projeto da roupa, que adquire novas 
aparências, até o estudo de novos enfoques para a modelagem, visando à possibilidade de 
melhoria de encaixe de moldes no infesto. São projetos de roupas que tenham um encaixe 
com desperdício zero, ou praticamente zero, com reaproveitamento planejado 
previamente (ANICET, 2013). 

3)! METODOLOGIA 

Este trabalho consiste em um relato de experiência de aulas de Corte e Costura, 
baseadas nas noções de sustentabilidade e moda. Assim, foram utilizadas notas de campo 
e anotações acerca destas aulas. Além disso, as alunas foram entrevistadas a fim de 
verificar as percepções destas sobre a referida temática. 

As aulas ocorreram entre os meses de Julho a Dezembro/ 2018, com 30 (trinta) 
mulheres participantes do Curso FIC em Costureiro do Programa Mulheres Mil/ IFRN/ 
Campus Caicó. A fim de alcançar o objetivo proposto, realizamos as seguintes etapas: 

4)! RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 
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Tendo em vista o plano de curso desenvolvido, a disciplina de Corte e Costura do 
Programa Mulheres Mil foi dividido em quatro etapas (descritas a seguir), que visaram 
estender a aprendizagem das alunas tanto na conscientização para evitar desperdícios, 
quanto no exercício de criar a partir de materiais que seriam descartados, dando novos 
usos e vivências inovadoras aos participantes.  

Etapa 1: Durante o mês de Agosto deu-se início a disciplina, onde foram realizadas 
atividades da primeira etapa, com um cunho de conscientização, tendo seu principal foco 
a sustentabilidade. Desse modo, foi realizado um enfesto, a fim de que houvesse uma 
diminuição de resíduos têxteis. Outro exemplo foi a utilização da modelagem “Zero 
Waste”, que tenta utilizar o máximo de tecido possível para a confecção de uma peça.  

Etapa 2:  Ocorreu no mês de Setembro, onde foram feitas ecobags com rejeitos de 
jeans que foram doados por oficinas de costura da região, onde as alunas puderam usar 
da criatividade para fazer patchwork formando uma diversidade de modelos de bolsas e 
trazendo uma atividade criativa que perdurou durante o curso, já que a partir desse 
momento cada aluna imprimiu sua identidade criativa a partir da customização de cada 
peça.  

Etapa 3: Realizada no mês de Outubro, onde foram desenvolvidas as atividades 
referentes a customização de peças não utilizadas ou que não estivessem servindo, para 
que fossem transformadas e tivessem um novo uso. Foi pedido pra que cada aluna 
trouxesse uma calça jeans ou saia que estivesse sem uso para que fosse feita outra peça 
de bolsa ou uma saia. A atividade foi feita durante todo o mês e foi bem aproveitada por 
todas as alunas. 

Etapa 4:  esta última etapa foi realizada no mês de Novembro e foi realizada a 
conscientização sobre os trabalhos desenvolvidos e suas contribuições para a vida das 
alunas dos projeto e os impactos do aprendizado em suas vivências como alunas do 
Programa Mulheres Mil, as alunas desenvolveram capas para seus portfólios utilizando 
retalhos doados por costureiras da região, por fim, tiveram os trabalhos desenvolvidos 
durante a disciplina expostos durante a EXPOTEC no Campus Caicó. 

Após a finalização da disciplina, realizamos uma entrevista com as alunas a fim 
de constatar a percepção delas sobre estas aulas em que foram utilizadas a 
sustentabilidade como pilar. Vejamos algumas das respostas e, consequentes percepções 
acerca da temática:   

 “(...) dá pra fazer inúmeras peças com retalhos” (M1) 

“Achei bem interessante e aprendi que qualquer retalho pode virar uma bela bolsa” (M2) 

“Trouxe muitos conhecimentos que eu não conhecia e me fez enxergar que através daquele curso 
podemos ter uma oportunidade de emprego na área de costura” (M3) 

Portanto, ao analisar as respostas, há um feedback satisfatório acerca da realização 
do curso de Corte e Costura e das aplicações sustentáveis que foram repassadas para o 
contexto de moda consciente, que as alunas entenderam a proposta e conseguiram 
identificar o viés social proposto. 
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5)! CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Este trabalho teve como objetivo relatar experiências e a percepção de mulheres 
acerca da sustentabilidade em aulas de Corte e Costura no Programa Mulheres Mil/ 
Campus Caicó. Assim, as aulas foram relatadas em quatro etapas, ressaltando a questão 
da sustentabilidade e, por fim, entrevistas foram feitas a fim de verificar a percepção 
destas mulheres. Constatou-se que as aulas foram bem proveitosas e que elas 
compreenderam e apreciaram questões inerentes a sustentabilidade e costura.  
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PROJETO DE TECNOLOGIA SOCIAL: DIAGNÓSTICO DOS ESPAÇOS 
COLETIVOS DA COMUNIDADE PICADAS /IPANGUAÇU/RN TÍTULO DO 

TRABALHO 

Educação 

 

RESUMO 
 
 O enfoque deste trabalho é na diversificação do 
cultivo da horta escolar e da possibilidade de 
desenvolver técnicas de produção em bases 
agroecológicas, que poderão ser utilizados pelos 
alunos e serem repassadas para seus familiares 
que são produtores. Esta ação está ancorada 
dentro das metas do projeto aprovado do CNPq 
para trabalhar com tecnologias sociais. Os 
trabalhos estão sendo desenvolvidos em dois 
espaços na comunidade: Associação Renascer 
dos Artesãos da Carnaúba e Fibra de Bananeira e 

na Escola Municipal Nelson Borges Montenegro, 
ambas situadas na comunidade rural 
remanescente quilombola Picadas no município 
de Ipanguaçu-RN.  Para isso, foram delineadas 
algumas oficinas na escola para trabalhar 
conceitos de horta escolar, segurança alimentar, 
agroecologia e educação ambiental. Entre essas 
oficinas, descreveremos uma em especial, com 
enfoque no mapeamento das principais áreas 
coletivas da comunidade, com a participação dos 
alunos e professores da escola na comunidade. 

 

 

ABSTRACT 
The focus of this work is on the diversification of 
school garden cultivation and the possibility of 
developing production techniques on an 
agroecological basis, which can be used by 
students and passed on to their family members 
who are producers. This action is anchored 
within the goals of the approved CNPq project to 
work with social technologies. The works are 
being developed in two spaces in the community: 
Carnaúba and Fiber de Banana Renascer 
Association and Nelson Borges Montenegro 
Municipal School, both located in the remaining 
Quilombola rural community Picadas in the 
municipality of Ipanguaçu-RN. For this, some 
workshops have been outlined in the school to 

work concepts of school garden, food security, 
agro-ecology and environmental education. 
Among these workshops, we will describe one in 
particular, focusing on mapping the main 
community collective areas, with the 
participation of school students and teachers in 
the community. 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Educação do campo, horta escolar, tecnologia social, quilombola, agroecologia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, a educação só evolui quando cresce a consciência dos direitos 
políticos e sociais e é isso que está acontecendo no campo. Por isso estamos num momento 
em que podemos pensar sim na construção de um sistema de educação para o campo (Arroyo, 
1999). 

Dentro dessa perspectiva, a defesa da educação do campo aparece como parte 
importante da luta pela sobrevivência e tendo como foco ações na escola, que podem ser 
delineadas em momentos construídos coletivamente, com o envolvimento dos docentes e 
discentes gerando ações transformadoras. BRANDÃO (2007) pontua que essa defesa vai 
além dos processos de produção de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que 
envolvem as trocas de saberes, bens e poderes que, em conjunto, constroem tipos de 
sociedades. 

A escola do campo vincula-se de maneira significativa com a identidade dos sujeitos 
do campo, sujeitos que se movimentam e se formam na luta pela terra, pela Reforma Agrária 
e por um novo projeto de sociedade. “A Educação Básica do Campo está sendo produzida 
neste movimento, nesta dinâmica social, que é também um movimento sociocultural de 
humanização das pessoas que dele participam” (CALDART, 2011, p. 24). 

Dentro dessa perspectiva, elaboramos algumas ações dentro de uma comunidade rural 
de remanescentes quilombolas, localizada no município de Ipanguaçu, RN. O trabalho está 
sendo desenvolvido mediante atividades do projeto: Práticas Agroecológicas na produção de 
artesanato da Palha de carnaúba: revegetação e reaproveitamento sustentável em comunidade 
de Quilombola, que desenvolve ações de extensão tecnológica na comunidade de Picadas-
Ipanguaçu-RN. Atualmente, essa comunidade foi contemplada com um projeto de tecnologia 
social aprovado pelo CNPq em parceria com o IFRN Campus Ipanguaçu/RN. Conta com 06 
(seis) bolsistas e 15 (quinze) professores, e 06 (seis) voluntários. Os trabalhos estão sendo 
desenvolvidos em dois espaços na comunidade:  Associação Renascer dos Artesãos da 
Carnaúba e Fibra de Bananeira e na Escola Municipal Nelson Borges Montenegro.  

O enfoque dessa ação foi trabalhar com os alunos, conceitos de diversificação para o 
cultivo da horta escolar, técnicas de produção agroecológica, aproveitamento total da 
produção, além de valoração dos saberes locais da comunidade. Para isso, foi realizado um 
diagnóstico dos espaços coletivos da comunidade pelos alunos através de um croqui, e 
também o desenho da horta que será inserida na escola, destacando as plantas que mais são 
cultivadas nas comunidades. 

 
METODOLOGIA 
A ação foi desenvolvida pelos alunos da Escola Municipal Nelson Borges 

Montenegro. Atualmente ela conta ao todo com 260 alunos, distribuídos em dois turnos: 
matutino e vespertino. Sendo no turno matutino do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano no turno 
vespertino. 

 Para esse momento, escolhemos a turma do 6º ano, composta por 29 alunos com 
faixa etária de 12 a 14 anos de idade. A metodologia constou de quatro momentos: 1º 
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momento: divisão dos grupos (ver foto 1). Os grupos foram divididos por comunidades, 
resultando em grupos de 4 a 7 alunos quando na ocasião receberam as matérias para fazerem 
os desenhos. Para a elaboração do croqui foram utilizados materiais disponibilizados pela 
equipe do projeto, tais como: cartolina, tinta guache e lápis de cera para colorir. 

 

  
Foto1. Divisão dos grupos em sala. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

Foto2. Construção dos croquis pelos 
grupos. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 
No segundo momento, os grupos começaram a desenhar os croquis (ver foto 2), 

levando em considerações as instruções que passamos antes do início da oficina, que foi 
sobre a importância de retratar cada espaço da comunidade no desenho.  

No terceiro momento apresentação dos resultados (ver foto 3).  Além dos alunos da 
comunidade, a escola recebe alunos de outras comunidades vizinhas que também 
participaram da atividade formando os grupos por comunidade. Optamos pela divisão de 
trabalhos pela comunidade, por ser necessário um conhecimento local dos espaços, para a 
realização da tarefa em sala. E no último momento, tivemos o registro das apresentações em 
fotografias. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

As apresentações dos trabalhos foram através da discussão oral, onde cada aluno 
identificou no croqui onde morava, o trajeto até a escola, o lugar onde mais gosta de brincar, 
a área de cultivo agrícola da família e todas as culturas que seus pais produziam, ou alguém 
da comunidade (ver foto 3 e 4). Todos os alunos participaram das tarefas e se mostraram 
bastante motivados com a dinâmica em sala de aula, além da interação do grupo. Acreditamos 
que a ideia da construção no coletivo, torna-se mais facilitada para o aprendizado.   

De acordo com MOLINA; SÁ (2012) ensinar os alunos e a própria organização escolar 
a trabalhar a partir de coletivos é um relevante mecanismo de formação e apropriação das 
funções que a escola pode vir a ter nos processos de transformação social. 

Após a apresentação dos trabalhos tivemos um feed back com os professores sobre a 
atividade desenvolvida em sala e entre os pontos elencados, avaliação foi positiva no sentido 
não só do conteúdo ministrado, a metodologia aplicada, mas também do ponto de vista da 
materialização da proposta com a criação da horta na escola.  
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Foto 3.Apresentação dos trabalhos em sala 
pelos grupos. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

Foto 4.Registro dos trabalhos dos 
alunos. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 
Entendemos que para uma escola do campo, que fornece alimentação para seus 

estudantes, ter um espaço coletivo de cultivo baseado em técnicas agroecológicas, significa 
fundamentar alimentação saudável, sustentabilidade social e a permanência das famílias no 
campo com o manejo sustentável dos solos, a conservação dos recursos naturais, a 
valorização dos saberes locais e a independência dos pequenos agricultores. 
   

  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto encontra-se em andamento, portanto, acreditamos que mais atividades dessa 
natureza serão realizadas ao longo dos próximos meses, para que possamos fortalecer os 
espaços das escolas do campo através da valorização dos saberes locais e da sustentabilidade 
social.  
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EDUCAÇÃO DOS SENTIDOS COMO PRINCIPIO PARA FORTALECER A 
SOBERANIA ALIMENTAR EM UMA COMUNIDADE QUILOMBOLA  

ÁREA TEMÁTICA educação  

 

RESUMO 
 
A discussão realizada ao longo do trabalho está 
ancorada nas ações do projeto de extensão, 
auxiliados por recursos do CNPq em uma 
interação entre o IFRN Campus Ipanguaçu, 
escolas municipais e a Associação Renascer. Um 
dos segmentos do projeto baseou-se em procurar 
ferramentas e princípios para promover a 
educação no campo, remetendo ao 
cooperativismo entre os alunos, diagnóstico dos 
pontos principais da comunidade, reafirmação da 
importância da horta na escola, conceituar e 
difundir a importância da soberania alimentar. O 

enfoque dessa atividade foi baseado nesse último 
ponto, para isso dividimos em três etapas: 
planejamento da atividade, execução e a 
explanação do tema. Relacionamos meio 
ambiente, agroecologia, uso dos agrotóxicos, 
higiene e benefícios que os alimentos saudáveis 
oferecem para o nosso corpo. A atividade foi 
desenvolvida em sala de aula, com a presença dos 
professores da escola e utilizamos a caixa 
surpresa como metodologia de trabalho. O 
projeto atualmente encontra-se em andamento. 

 

ABSTRACT 

 
The discussion held throughout the work is 
anchored in the extension project actions, aided 
by CNPq resources in an interaction between 
IFRN Campus Ipanguaçu, municipal schools and 
the Renascer Association. One of the project 
segments was based on seeking tools and 
principles to promote education in the field, 
referring to the cooperativism among the 
students, diagnosis of the main points of the 
community, reaffirmation of the importance of 
the garden in the school, conceptualizing and 
spreading the importance of food sovereignty. 
The focus of this activity was based on this last 
point, for that we divided in three steps: activity 
planning, execution and explanation of the 
theme. We relate the environment, agroecology, 
use of pesticides, hygiene and benefits that 
healthy foods offer to our body. The activity was 

developed in the classroom, with the presence of 
school teachers and we used the surprise box as 
a work methodology. The project is currently 
underway. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Quilombola, educação, meio ambiente, soberania alimentar. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O direito à alimentação é considerado um direito humano imbuído em uma 
categoria do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, postulado   
em   1966, posteriormente   à Declaração   Universal   dos   Direitos   Humanos.   A 
Declaração Universal dos Direitos Humanos por sua vez, foi assinada em dezembro de 
1948, pelos povos do mundo, por intermédio de seus chefes de Estado e governos em um 
momento em que a humanidade tomou consciência da barbárie que representou o 
Holocausto (BOSQUILIA; PIPITONE (2016). 

O termo Soberania Alimentar nasceu de debates e discussões internacionais sobre 
Segurança Alimentar e Nutricional. Apresentado durante o Fórum da Sociedade Civil, 
realizado em paralelo à Cúpula Mundial de Alimentação, no ano de 1996 em Roma, o 
conceito de Soberania Alimentar vem sendo desenvolvido em debates internacionais. O 
Fórum Mundial sobre Soberania Alimentar realizado em Havana-Cuba em 2001, afirmou 
o direito dos povos definirem suas próprias políticas e estratégias sustentáveis de 
produção, distribuição e consumo de alimentos que garantam o direito à alimentação para 
toda a população (OLIVEIRA; CASTRO, 2013). 

A discussão realizada ao longo do trabalho está ancorada nas ações do projeto de 
extensão: Práticas agroecológicas na produção de Artesanato de palha da carnaúba: 
revegetação e reaproveitamento sustentável em comunidade quilombola. Atualmente essa 
comunidade foi contemplada com um projeto de tecnologia social aprovado pelo CNPq, 
em parceria com o IFRN Campus Ipanguaçu/RN, escolas municipais e a Associação 
Renascer de Artesãos. O projeto prevê várias ações direcionadas a capacitação de 
estudantes, mulheres, jovens e agricultores que residem na comunidade.   

O trabalho se propõe a desenvolver práticas sustentáveis em comunidade 
quilombola, tendo como especificidade a análise de viabilidades tecnológicas para 
inovação das metodologias culturais e sociais locais, através da implementação do cultivo 
da horta escolar, baseada em técnicas de cultivo agroecológico e revegetação da Carnaúba 
(Copernicia prumifera) para reaproveitamento de sua palha com fins artesanais. 
Possibilitando assim, o aproveitamento total da produção (alimentação e artesanato), 
levando em consideração os saberes tradicionais da população quilombola, assumindo o 
desafio do antagonismo e da ressignificação das práticas culturais e produtivas da 
população.  

O movimento da Educação do Campo tem buscado desenvolver práticas 
educativas que contribuam para ruptura com os modelos de ciência e produção de 
conhecimento que serviram de base para estruturar o modo de produção capitalista na 
agricultura (CALDART, 2008; VENDRAMINI, 2010; MOLINA et al., 2010). 

KEYWORDS:  Quilombola, education, environment, food sovereignty. 
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Um dos segmentos do projeto baseou-se em procurar ferramentas e princípios para 
promover o cooperativismo entre os alunos, diagnosticar os pontos principais da 
comunidade, reafirmar a importância da horta na escola e conceituar e difundir a 
importância da soberania alimentar. Sendo este último, provedor da atividade frisada 
nesse artigo, que teve como objetivo salientar o direito do acesso de todos a alimentos 
suficientes para viver com dignidade, pondo em pauta a quantidade e qualidade sanitária 
dos mesmos, para assim, aflorar o entendimento das crianças sobre questões alimentícias 
com seguridade de direitos.  

Com base nas considerações supracitadas, esse trabalho se propôs a trabalhar 
conceitos de valor nutritivo, soberania alimentar e reconhecimento de alimentos 
saudáveis através da dinâmica sensorial na escola localizada na comunidade. 

2 METODOLOGIA 

A atividade foi realizada na Escola municipal Nelson Borges Montenegro, 
localizada na comunidade da Picada/RN. A escola conta com 260 alunos, distribuídos em 
dois turnos: matutino e vespertino. Sendo no turno matutino do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º 
ano no turno vespertino. Para esse momento, escolhemos a turma do 6º ano, composta 
por 29 alunos com faixa etária de 12 a 14 anos de idade. A escola está localizada dentro 
de uma comunidade de remanescentes quilombolas na zona rural de Ipanguaçu, RN.  

 A metodologia constou de três etapas. A primeira etapa baseou-se no 
planejamento da atividade, com finalidade de decidir a dinâmica que se adaptaria ao tema 
proposto da oficina, elaboração do plano de aula a ser implementado na sala e a 
construção dos recursos didáticos. 

 A segunda etapa foi embasada na proposta da dinâmica em sala de aula, onde os 
alunos foram avisados previamente para trazerem alimentos que eles tinham contato 
diariamente (frutas, verduras, vagem, legumes e produtos industrializados) em prol de 
diagnosticar os hábitos alimentícios dos mesmos e construir a terceira parte com a 
inserção da dinâmica sensorial.  Para trabalharmos esse item, usamos vendas nos olhos 
dos alunos e pedimos que, através do tato, pudessem descobrir quais alimentos estavam 
manejando dentro de uma caixa denominada, caixa surpresa (ver foto 1 e foto 2). 
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Foto 1. Técnica da Caixa surpresa. 
Fonte: Arquivos dos autores. 
 

Foto 2. Caixa sensorial. 
Fonte: Arquivos dos autores. 

A terceira etapa foi fundamentada na explanação da relevância da soberania alimentar, 
onde conceituamos e relacionamos o tema com o respeito ao meio ambiente e a 
agroecologia.  Na ocasião, também foi possível abordar assuntos relacionados ao uso dos 
agrotóxicos, importância da higiene dos alimentos e os benefícios que eles oferecem para 
o nosso corpo e contribuem para a nossa saúde. 

3    RESULTADOS ALCANÇADOS  

A participação e a motivação dos alunos nas atividades desenvolvidas foi bastante 
significativa. A adesão durante as atividades foi massiva e os resultados animadores (ver 
fotos 1 e 2). 

         
Foto 1: Realização da atividade sensorial. Foto 2: participação dos alunos na atividade. 
Fonte: Arquivo dos autores Fonte: Arquivo dos autores 
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 Observamos que a identificação dos elementos da caixa surpresa foi considerada 
fácil pelos alunos, provavelmente por se tratarem de alimentos que são cotidianamente 
ingeridos, além da vivência em área rural. A maioria deles são filhos de agricultores 
rurais, praticam a agricultura de subsistência e garantem seu sustento a partir do 
excedente.  

Estima-se que há 1 bilhão de pessoas em insegurança alimentar, e 
simultaneamente existe abundância de alimentos, sendo que grande parte dos mesmos 
não são saudáveis e acarretam uma dieta irregular que está afetando a saúde de pelo menos 
2 bilhões   de   pessoas, causando   obesidade, doenças cardíacas, câncer, diabetes, entre 
outras doenças (Naerstad, 2012).  

Ademais, o envolvimento do corpo docente em todas as atividades demonstraram 
a grande satisfação de todos em ter um projeto na escola baseado em difundir saberes 
agroecológicos, levando em consideração a dinâmica rural e suas necessidades. 
Compactuando com a educação para desenvolver práticas saudáveis com as crianças, 
ligando-as ainda mais com o ambiente que residem e com os alimentos e suas funções 
para a manutenção do nosso corpo. Desenvolvendo todo um cuidado com a escolha e 
preparação do que vamos ingerir, levando em consideração as questões ambientais, 
sociais, culturais e locais. 

Valente (2002) salienta que a alimentação incorpora muitos outros aspectos que 
também precisam ser levados em conta, como por exemplo, amor, carinho, socialização, 
cultura, espiritualidade e religiosidade. 
 A ação proporcionou ainda a interação dos alunos e bolsistas com o espaço escolar 
e permitiu conhecer uma dinâmica social diferenciada dentro da comunidade. Além disso, 
possibilitou a difusão de conhecimentos técnicos, noções de cidadania e direitos 
humanos.  

Espera-se retornar à escola para dar andamento as atividades relacionadas a 
soberania alimentar, concretizando com a instalação da horta escolar e as plantas 
medicinais. A ideia é que os alunos possam instalar e cuidar do espaço, para que sejam 
associadas as ações de intervenção pedagógica pelos professores, bem como como fonte 
de alimentação e fitoterápicos.  Na oportunidade, trabalharemos também conceitos 
ligados a educação ambiental, separação de lixo, reaproveitamento de recicláveis e 
consumo racional de água.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Atualmente, o projeto encontra-se em andamento e acreditamos que com a 
continuidade das atividades desenvolvidas, teremos resultados mais aprofundados em 
relação aos conteúdos ministrados, bem como na materialização de ações dentro da escola 
pelos alunos. 
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EDUCAÇÃO DIGITAL: UMA CONTRIBUIÇÃO À INCLUSÃO SOCIAL E 

AO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 

 

Diante paradigmas que surgem no cenário da 

sociedade da informação, a exclusão 

sociodigital dos não adeptos às tecnologias 

cresce gradativamente. Este projeto visa 

proporcionar a inclusão digital aos alunos e 

professores da rede pública de ensino da cidade 

de Mossoró-RN a partir da democratização do 

acesso à educação pela comunidade local. 

Assim, tem-se como objetivo principal 

maximizar o rendimento dos alunos em sala de 

aula e proporcionar a estes o crescimento 

acadêmico e profissional.

 

ABSTRACT 

 

Facing paradigms that arise in the information 

society scenario, the sociodigital exclusion of 

not adepts at video machines grows gradually. 

This project aims to provide the digital 

inclusion to the students and teachers of the 

public school system of the city of Mossoró – 

RN from the democratization of the access to 

education by the local community. Thus, its 

main objective is to maximize school 

performance and to provide academic and 

professional. growth.

PALAVRAS-CHAVE: Exclusão Sociodigital, Tecnologias, Inclusão, Democratização. 

KEYWORDS:   Sociodigital Exclusion, Technologies, Inclusion, Democratization. 
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1 INTRODUÇÃO 

As tecnologias, características da Revolução Tecnológica que abrangem a 

sociedade como um todo, introduzem modificações culturais relevantes, exigindo das 

pessoas e das instituições uma rápida adaptação às constantes alterações na relação do 

homem para com as inovações tecnológicas, cada vez mais presentes na 

Contemporaneidade. Essas transformações estabelecem a transição do meio social tal 

qual está disposto, para a sociedade do conhecimento, caracterizada pela necessidade de 

capacitação tecnológica.  

Diante dessa nova configuração denominada "Sociedade da informação", que se 

mostra intrínseca ao homem contemporâneo, surge o impasse da exclusão sociodigital 

dos não adeptos às novas tecnologias. Isso ocorre, pois essas novas tecnologias estão 

difundidas na lógica capitalista de apropriação privada do conhecimento, ou seja, a 

industrialização do conhecimento a partir do apoio das estruturas de ciência e 

tecnologia. Porém, esse processo tende a integrar nas concepções de mundo de grande 

parcela da sociedade o senso comum que percebe os efeitos do capitalismo selvagem 

como fatos naturais na história da humanidade. (CASTELLS, 1999) 

Diante do alegado, a educação mostra-se como agente capaz de romper os 

paradigmas característicos da atual formação social, e, por conseguinte, tem-se a escola 

como artifício de democratização do acesso ao conhecimento e a interpretação das 

tecnologias, bem como as suas linguagens. Para isso, torna-se necessário preparar o 

aluno para a utilização das tecnologias na sua formação, possibilitando-o o 

desenvolvimento de competências para produzir e interpretar as novas linguagens do 

mundo atual. 

A fim de sanar os problemas relacionados ao acesso de conhecimento da TIC, o 

projeto "Educação digital: Uma contribuição à inclusão social e ao processo de ensino-

aprendizagem" visa instruir e qualificar digitalmente, mediante aulas de informática 

básica, estudantes em vulnerabilidade social e professores da rede pública de ensino da 

cidade de Mossoró-RN, para maximizar o rendimento dos alunos em sala de aula e 

proporcionar a estes o crescimento acadêmico e profissional. Assim, o programa 
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educativo desenvolvido promoverá a melhoria na vida dos participantes, tal qual sua 

geração de trabalho, contribuindo para do progresso local. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Vê-se, neste século, o acesso às mídias e tecnologias de informação e 

comunicação como meio para assegurar aos cidadãos a inclusão social, facilitando o 

processo educacional e de entrada no mercado de trabalho. Porém, à medida que se 

mostra eficiente ao homem, agrava em alguns aspectos o quadro de desigualdade social, 

visto que nem todos tem acesso às referentes tecnologias e não basta estar na frente de 

uma tela para sanar situações de inferioridade, é preciso participar de processos 

coletivos inteligentes que compõem o principal interesse do ciberespaço. (Lévy, 1998) 

As tecnologias, portanto, exigem uma nova postura, não só das pessoas, mas 

também, das instituições de ensino, que, para a valorização do conhecimento, necessita 

de uma conduta distinta de todos os profissionais, principalmente daqueles voltados 

para a educação de jovens, e dos demais processos de aprendizagem, Assim, cabe as 

instituições físicas de ensino a mudança pedagógica positiva, que pode ser alcançada 

através da mudança na metodologia de ensino que permita, por exemplo, a criação de 

um ambiente educacional no qual os jovens interajam e construam, juntamente com 

professor, o seu conhecimento. (VALENTE, 2006) 

 

3 METODOLOGIA 

Visando o alcance do êxito, a dinâmica do projeto dar-se-á através do trabalho 

em conjunto coordenado entre os alunos, professores, bolsistas, pesquisadores 

envolvidos e a escola participante da rede pública de ensino da cidade de Mossoró-RN. 

A priori, o desenvolvimento consistirá de um estudo teórico da problemática, 

focando na necessidade das ações e entendimento técnico, para possibilitar a elaboração 

de conteúdos didáticos, oferecidos nas aulas e oficinas, e planejamento e organização 

dos materiais, que se mostrem efetivamente eficientes no processo de ensino-

aprendizagem. 
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A posteriori, haverá a prática, que consistirá nas seguintes etapas: a divulgação 

do projeto; a realização de palestras que evidenciem a importância da inclusão digital na 

vida econômica e social; a entrevista com os alunos e seleção dos que irão participar; e, 

início das atividades, levando em consideração critérios que envolvam a caracterização 

socioeconômica e comprometimento do aluno para com a oportunidade que lhe será 

dada. Além disso, é importante ressaltar que, paralelo às aulas, acontecerão oficinas 

com os professores sobre o uso das Tecnologias da Informação e Comunicação, para, a 

partir desses, potencializar o interesse e o rendimento dos alunos em sala de aula. 

As aulas ocorrerão duas vezes na semana nos turnos matutino e vespertino, 

respeitando as demais obrigações dos alunos selecionados, sendo ministradas pelos 

bolsistas com conteúdos contínuos teóricos e práticos, com foco no uso dos aparatos 

tecnológicos mais presentes cotidianamente. Paralelo às aulas, acontecerão oficinas com 

os professores sobre o uso das TIC como meio de progredir com o interesse e o 

rendimento dos alunos em sala.  

Para possibilitar o acompanhamento do rendimento da turma serão realizadas 

avaliações serão contínuas, feitas de forma prática e teórica, partindo de provas escritas 

a trabalhos como meio de promover atividades em grupo, afim de analisar o andamento 

dos alunos no decorrer das aulas. Com relação aos docentes, a avaliação será feita 

através da participação e do envolvimento desses nas oficinas.  

 

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o projeto intitulado "Educação Digital: Uma contribuição à inclusão social e 

ao processo ensino-aprendizagem", é esperado que mediante a seleção de alunos da rede 

pública de ensino seja possível desenvolver processos educativos na área da 

informática, levando à inclusão social e digital com o intuito de promover o 

desenvolvimento básico na área a esses e, por conseguinte, contribuir para o 

desenvolvimento local.  

Com o desenvolvimento desse projeto, visamos também capacitar professores, 

visando instiga-los à inclusão das TIC em suas aulas. Este feito intensificará os seus 

usos positivos para o desenvolvimento escolar dos alunos, tornando-os familiarizados 
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com uma nova metodologia de ensino constituída de aparatos tecnológicos, que 

exercem um papel indispensável em seus rendimentos escolares. 

É digno de nota que o trabalho a ser desenvolvido já foi realizado em anos 

anteriores e mostrou-se eficaz na construção dos jovens como estudantes e 

profissionais. O "Educação digital: Uma contribuição à inclusão social e ao processo de 

ensino-aprendizagem" está em constante evolução e tem execução promissora na 

contribuição à sociedade.  

Por fim, promoveremos a divulgação dos resultados obtidos, experiências e 

metodologias para a comunidade, através de artigos apresentados em eventos científicos 

de abrangência municipal, estadual e nacional como CONGIC (Congresso de Inovação 

Cientifica do IFRN), CONNEPI (Congresso Norte Nordeste de Pesquisa e Inovação), 

Simpósio de Extensão, entre outros. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este projeto propõe, em linhas gerais, a democratização do uso das TIC para 

alunos e professores da rede pública, após chegar à conclusão da necessidade da 

integração ente educação e tecnologia, pois cabe a escola a adaptação à Era tecnológica 

do conhecimento, por exercer um papel de grande importância na formação de cidadãos 

com futuro promissor. 
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RESUMO 

 

 

 
 

ABSTRACT 
Desplugando project consists of taking to public 
school students the teaching of computer 
programming and programming using unplugged 
activities (without the use of computers), thus 
making clear the relevance of knowing the 
concepts of computing and programming in the 
present day. The project conception gives 
students a broader view of computer literacy and 
programming to motivate them to join the IFRN 
or even to pursue a career in this growing field in 
recent years. In addition, the project involves the 
basic curricular subjects of the schools with the 
programming of computers, creating an 
interdisciplinarity of the subjects that the 
students attend in the school. 

The project, in an attempt to circumvent the 
precariousness of computer labs in municipal and 
state public schools, presents an alternative 
proposal for the teaching of computational logic. 
The same began in 2019 with Concepts and 
Computer Logic workshops at the State School 
Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo (CAIC - 
Parnamirim) with 5th year students. It is located 
in an area of vulnerability and is devoid of 
resources, having an IDEB below the average of 
the municipality of Parnamirim, both for the 
initial years and for the final years. 

 

 KEYWORDS: Unplugged computing, logic, computational thinking. 
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O projeto Desplugando consiste em levar para 
discentes de escolas públicas o ensino de 
computação e programação de computadores 
utilizando atividades desplugadas (sem uso de 
computador), deixando, assim, clara a 
relevância de saber os conceitos de 
computação e programação nos dias atuais. A 
concepção do projeto dá aos alunos uma visão 
mais ampla dos conhecimentos de computação 
e programação, com o intuito de motivá-los ao 
ingresso no IFRN ou até mesmo seguir carreira 
nesta área, em ascensão nos últimos anos. 
Além disso, o projeto envolve as matérias de 
base curricular das escolas com a programação 
de computadores, criando uma 

interdisciplinaridade entre as matérias que os 
alunos cursam. O projeto, na tentativa de burlar 
a precariedade dos laboratórios de Informática 
nas escolas públicas municipais e estaduais, 
apresenta uma proposta alternativa para o 
ensino da lógica computacional. O mesmo teve 
início em 2019 com oficinas de Conceitos e 
Lógica de computação na Escola Estadual 
Professor Arnaldo Arsênio de Azevedo (CAIC - 
Parnamirim) com alunos do 5° ano. A mesma 
está situada em área de vulnerabilidade e é 
carente de recursos, possuindo um IDEB abaixo 
da média do município de Parnamirim, tanto 
para os anos iniciais quanto para os anos finais. 

PALAVRAS-CHAVE: Computação desplugada, lógica, pensamento computacional. 
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1 INTRODUÇÃO 

A computação pode ser definida como a busca de uma solução para um problema 
a partir de entradas de dados e por meio de um algoritmo. É um subcampo da ciência da 
computação matemática e que durante centenas de anos foi executada com caneta e papel, 
giz, ardósia, ou somente mentalmente, por vezes com o auxílio de tabelas, ou utensílios 
artesanais. Segundo Amaral et al. (2014, p. 1475) a computação pode ser entendida como 
a ciência que estuda: [...] Algoritmos, Complexidade Computacional, Organização de 
Computadores, Linguagens de Programação, Redes de Computadores, Banco de Dados, 
Sistemas Operacionais, entre outros. [...]. Hoje em dia, os computadores estão presentes 
em nossa vida de uma forma nunca vista anteriormente. Sejam em casa, na escola, na 
faculdade, na empresa ou em qualquer outro lugar, eles estão sempre entre nós. 

"O Pensamento Computacional é uma habilidade fundamental para todos, não 
apenas para cientistas da computação. Além de aprender a ler, escrever e calcular, 
deveríamos adicionar o Pensamento Computacional na capacidade analítica de cada 
criança" (Wing, 2006). O ensino de programação, além de ajudar a pensar e desenvolver 
o raciocínio lógico, faz com que os alunos tenham uma capacidade ainda maior para 
resolver problemas que são encontrados não apenas nos códigos, é uma porta de entrada 
para um mundo com novas possibilidades. 

Com os avanços tecnológicos presenciados nas últimas décadas, conhecimentos 
mais avançados na área de informática geram cada vez mais oportunidades para pessoas 
de diferentes idades. Entretanto, apesar da tecnologia está cada vez mais presente na vida 
de todos, não se há nenhuma matéria, na grade curricular obrigatória, que trate e aprimore 
os conhecimentos dos alunos acerca dos mesmos. Além disso, as escolas, em sua grande 
maioria, contam com laboratórios de informática em situação precária ou extintos. 

Visando esses avanços, a importância desses aprendizados para crianças e 
adolescentes e as situações precárias das nossas escolas municipais e estaduais, o projeto 
Desplugando, elaborado por discentes do Campus Parnamirim e realizado, uma vez por 
semana, com alunos da quinta série, na Escola Estadual Professor Arnaldo Arsênio de 
Azevedo, visa o ensino da ciência da computação sem o uso de computadores. O mesmo 
é baseado no livro “Computer Science Unplugged”, dos autores Tim Bell, Ian H. Witten 
e Mike Fellow (Bell et al., 2015), e apresenta diversas atividades que podem ser realizadas 
com crianças e adolescentes para o ensino da lógica computacional. Além desses 
conhecimentos, as oficinas e as atividades propostas pelo projeto tratam de assuntos 
presentes nas matérias de base curricular obrigatória, criando assim uma 
multidisciplinaridade entre aulas na sala de aula e aulas do projeto. 

Dessa forma, o projeto possui como objetivo geral ensinar a lógica computacional 
com atividades dinâmicas sem fazer uso de computadores ou qualquer dispositivo 
eletrônico e também abordar assuntos que estão sendo vistos ou serão vistos, em sala de 
aula. 
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2 METODOLOGIA 

Para iniciar as atividades na escola, foi proferida uma palestra acerca da 
importância da área de Informática e da Programação de Computadores. A partir dessa 
palestra, foi mostrado o quão é importante para os alunos aprenderem os conceitos da 
computação e como eles podem tirar vantagem disso no futuro. 

Após a palestra de abertura, tiveram início as oficinas de computação desplugada, 
onde os alunos trabalharam na construção do conhecimento em computação colocando 
"a mão na massa", seguindo as ideias do construcionismo de Papert e Harel (1991), com 
a diferença de não usarem o computador. Muitas dessas escolas possuem laboratório 
subutilizados ou mesmo em desuso, necessitando da reativação desse importante espaço 
escolar de aprendizagem (SOUZA et al., 2016). Contudo, há entraves de diversas 
naturezas que dificultam a recuperação dos laboratórios. Assim, para que os alunos não 
fiquem sem acesso ao mundo da computação, a computação desplugada se encaixa como 
uma ferramenta adequada para tal. 

É preciso considerar as dificuldades enfrentadas com o empenho dos alunos diante 
dos obstáculos que a programação tem. Assim, é preciso lembrar também que em muitas 
horas os alunos vão querer desistir e é nosso trabalho ajudar e envolvê-los nas atividades 
fazendo com que eles tomem gosto pela programação. 

Dessa forma, ao fim do projeto, iremos elaborar artigos relatando a experiência em 
sala de aula, para que este venha ser replicado nos demais Campi do IFRN, tendo em vista 
que o projeto possui um enorme potencial nas escolas públicas para o “desenvolvimento 
de um pensamento computacional”. 

 
3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Por meio do projeto, os alunos despertam interesse sobre a informática e o leque 
de oportunidades que ela tem a oferecer. Além disso, trabalhamos lado a lado com 
educadores em uma escola pública, com pouco investimento, fazendo com que o que foi 
visto em sala de aula, no IFRN, possa ser levado para crianças que futuramente poderão 
vir a estudar na instituição. O projeto também dá mais visibilidade para o instituto pois 
não são todos os alunos de escolas públicas que têm conhecimento do que é o IFRN. 

Também é esperado que, com o projeto, surjam oportunidades aos alunos 
envolvidos a conhecerem mais sobre a computação e que tenham uma visão maior sobre 
o curso de Informática, tendo assim uma vontade maior de seguir na carreira, uma vez 
que é um dos cursos que está em bastante ascensão no mercado de trabalho. 

As figuras 1, 2 e 3 ilustram o projeto em ação na escola. 
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Figura 1 - Palestra de abertura 

Figura 2 - Oficina de Computação Desplugada 
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Figura 3 - Oficina com números binários 

 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Com o projeto em execução, os alunos que, até então, não tinham acesso a nenhum 
ensino voltado a área da computação, estão tendo a oportunidade de conhecer mais sobre 
a mesma e com um diferencial, pois, para o entendimento da lógica computacional não 
se fez uso de nenhum dispositivo eletrônico, tornando-se de baixo custo e grande 
aprendizado, podendo, futuramente, ser incrementado a outras escolas. Além disso, por 
ser um assunto novo e com atividades atrativas, os alunos, de todas as turmas, apresentam 
entusiasmo e participam de todas as oficinas propostas pelo projeto. Onde realizam 
atividades simples, mas quantitativas a níveis de aprendizado, devido as 
multidisciplinaridades, que ajudam tanto para novos conhecimentos, como para reforço 
do que já foi visto. 
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O PROGRAMA MULHERES MIL NO IFRN – CAMPUS NATAL-ZONA 
NORTE: Acesso e Permanência pelo elo educacional do bordado 

CÂMARA, S. C. X. da.1; SILVA, M. A. P. da.2; FERREIRA, R. F.3; SILVA, M. F. C. da.4 

1,2,4 IFRN – Campus Natal-Zona Norte; 3 IFRN – Campus Natal-Cidade Alta 
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RESUMO 
 
O Programa Nacional Mulheres Mil, instituído 
pela Portaria MEC nº 1.015, de 21 de julho de 
2011, publicada no Diário Oficial da União, em 
26 de julho de 2011, configura-se como uma 
política pública educacional propulsora do 
acesso, da permanência e do êxito de mulheres a 
partir da inclusão social promovida pela 
aprendizagem de um ofício tecnológico, 
transformando, efetivamente, a realidade social 
de mulheres que se encontram em situação de 
vulnerabilidade. Nesse sentido, o artigo objetiva 
apresentar como o curso FIC (Formação Inicial 
e Continuada) de Artesã em Bordado à Mão 
sistematizou intervenções educacionais 
positivas no cotidiano das alunas matriculadas 
no período 2018.2, estendendo-se para suas 
famílias. Os procedimentos metodológicos 

adotados neste estudo seguem a abordagem da 
pesquisa qualitativa em Educação, desenvolvida 
por meio da pesquisa-ação, cuja investigação foi 
realizada no decorrer do curso, materializada em 
entrevistas, relatos pessoais, dinâmicas de grupo 
e representações pictóricas com a técnica do 
bordado à mão livre. Os sujeitos deste estudo 
são mulheres com escolaridade mínima no 
ensino fundamental incompleto, residentes no 
entorno do Instituto Federal do Rio Grande do 
Norte, Campus Natal-Zona Norte. Como 
principais resultados, obteve-se: produção de 
102 peças bordadas à mão; elevação da 
escolaridade; desenvolvimento de 
representações indicadoras do pensamento 
crítico das mulheres; elevação da autoestima. 

 

 

ABSTRACT 
The National Thousand Women Program, 
instituted by Ordinance MEC No. 1,015, of July 
21, 2011, published in the Federal Official 
Gazette, on July 26, 2011, is a public 
educational policy that promotes access, 
permanence and women's success through 
social inclusion promoted by learning a 
technological profession, effectively 
transforming the social reality of women in 
vulnerable situations. In this sense, the article 

aims to present how the FIC (Initial and 
Continuing Formation) of Artisan in Hand 
Embroidery course systematized positive 
educational interventions in the daily life of 
students enrolled in 2018.2, extending to their 
families. The methodological procedures 
adopted in this study follow the approach of 
qualitative research in Education, developed 
through action research, whose investigation 
was conducted during the course, materialized 

PALAVRAS-CHAVE: Políticas públicas educacionais, Programa Mulheres Mil, Acesso e 
permanência, Bordado à mão livre. 
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in interviews, personal reports, group dynamics 
and pictorial representations with the 
embroidery technique. Freehand. The subjects 
of this study are women with minimal education 
in incomplete elementary school, residing 
around the Federal Institute of Rio Grande do 

Norte, Campus Natal-Zona Norte. The main 
results were: production of 102 hand 
embroidered pieces; increased schooling; 
development of indicative representations of 
women's critical thinking; increased self-
esteem.

 
KEYWORDS: Educational public policies, Thousand Women Program Access and permanence, 
Freehand embroidery. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional Mulheres Mil foi instituído pela Portaria MEC nº 1.015, 
de 21 de julho de 2011, publicada no Diário Oficial da União, em 26 de julho de 2011. 
Esse Programa integrou as ações do Plano Brasil sem Miséria, instituído pelo Decreto N 
7.492 de 2 de julho de 2011, e configura-se como uma política pública educacional 
propulsora do acesso, da permanência e do êxito de mulheres a partir da inclusão social 
promovida pela aprendizagem de um ofício tecnológico, transformando, efetivamente, a 
realidade social de mulheres que se encontram em situação de vulnerabilidade.  

Em consonância com a perspectiva educacional de assegurar a educação 
inclusiva e de qualidade, como também de promover oportunidades de aprendizagem ao 
longo da vida para todos, destacamos a relevância do Programa Mulheres Mil, que por 
meio de ações de Extensão no IFRN  (assim como em outros Institutos Federais) tem 
oferecido em todos os seus campi cursos FIC (Formação Inicial e Continuada) de 
qualificação profissional voltados para esse público específico. Tal relevância é 
observada também no fato de que o eixo desse Programa consiste na Metodologia 
Brasileira de Acesso, Permanência e Êxito, o que preconiza uma aproximação dos 
Institutos Federais com as comunidades e, especificamente, com mulheres que 
socialmente aparecem como menos favorecidas e em situação de vulnerabilidade.  

Nesse contexto, o presente trabalho objetiva apresentar como o curso FIC de 
Artesã em Bordado à Mão sistematizou intervenções educacionais positivas no 
cotidiano das alunas matriculadas no período 2018.2, estendendo-se para suas famílias. 

Os procedimentos metodológicos adotados neste estudo seguem a abordagem da 
pesquisa qualitativa em Educação, desenvolvida por meio da pesquisa-ação, cuja 
investigação foi realizada no decorrer do curso. Nesse sentido, durante as disciplinas 
ministradas, foram realizadas atividades que envolveram elementos como: escuta 
sensível do outro, relatos pessoais, dinâmicas de grupo e representações pictóricas com 
a técnica do bordado à mão livre. Tais atividades permitiram reunir dados que trazem 
um genuíno “dizer” dessas mulheres acerca do processo formativo vivido em um curso 
que amplia o caráter profissionalizante ao integrar a essa formação saberes voltados à 
temática do feminino, como as disciplinas: Gênero – a mulher na História, cidadania e 
direitos da Mulher; Saúde da mulher; Autoestima; e Mapa da Vida.  

As 30 (trinta) mulheres que constituíram os sujeitos deste estudo, em sua maioria 
tinham escolaridade mínima nas séries iniciais do ensino fundamental, assim como 
eram residentes no entorno do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, Campus Natal-
Zona Norte. Com idade média de 35 anos, apresentavam configurações diversas de 
família, sendo algumas mantenedoras da casa e dos filhos. Esses são considerados 
fatores dos quais decorre o interesse pelo curso, tendo em vista que, além da 
aprendizagem de um novo ofício, cada uma delas percebia a quantia mensal de R$ 
120,00 pelos 5 (cinco) meses de duração do curso. 
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2 METODOLOGIA 

A metodologia do projeto deu-se a partir do Plano de Acesso, Permanência e 
Êxito cuja base teórica encontra-se no Guia Metodológico de Acesso, Permanência e 
Êxito que se mostra alinhada aos mecanismos criados para a promoção de 
oportunidades às mulheres em situação de vulnerabilidade social quanto à educação e ao 
mundo do trabalho. Isso preconiza a melhoria das condições de vida – sociocultural e 
econômica –, transformando o acesso em instrumento de inclusão; a permanência em 
meio de elevação da escolaridade; e o êxito materializado na certificação da 
aprendizagem de um novo ofício como elemento potencial de geração de produção e 
renda.  

A matriz curricular do Curso FIC de Artesã em Bordado à Mão, presencial, no 
âmbito do Programa Mulheres Mil, conta com carga horária total de 214 horas, 
distribuídas em 13 disciplinas, componentes de quatro módulos: Integração e 
Conhecimentos Básicos; Identidade, Gênero e Cidadania; Qualificação Profissional; 
Gestão Pessoal e Geração de Renda. 

As disciplinas que compõem a matriz curricular estão articuladas, 
fundamentadas na integração curricular numa perspectiva interdisciplinar e orientadas 
pelos perfis profissionais de conclusão, ensejando à estudante a formação de uma base 
de conhecimentos científicos e tecnológicos, bem como a aplicação de conhecimentos 
teórico-práticos específicos de uma área profissional. 

O cronograma das cargas horárias das disciplinas foi organizado conforme a 
duração de cada módulo e disponibilidade dos professores colaboradores do Programa. 
Desse modo, foi cumprido em aproximadamente 5 meses, de agosto a dezembro de 
2018.  

Ao longo do curso, foram realizadas aulas externas, participação das discentes 
no I Congressol e organização e realização da I Feira de Bordados à mão “Auto-
Olhares: representações do meu lugar”. 

3 O BORDADO: ELO EDUCACIONAL, PROFISSIONAL E SOCIAL 

A motivação inicial para a oferta do curso FIC “Artesã em Bordado à Mão” foi a 
observação de que a maioria dos Centros comunitários e associações do próprio bairro e 
de bairros circunvizinhos ao Potengi mantêm alguma atividade de produção, seja para 
entretenimento ou geração de renda. A maioria dessas atividades é de artesanato e tem 
inicialmente finalidade terapêutica. Com isso, a ideia da formação em artesã em 
bordado à mão, ao resgatar o bordado como uma herança cultural – em franco processo 
de substituição da manufatura pela maquinofatura –, encontra respaldo tanto no aspecto 
da valorização da cultura local quanto na possibilidade de formação e especialização em 
um ofício capaz de gerar renda às mulheres envolvidas.  

Outra especificidade da oferta deste FIC foi a busca pela diversificação dos 
produtos artesanais ora encontrados no mercado especializado, uma vez que a temática 
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proposta consistiu na representação, por meio do bordado à mão, de pontos turísticos de 
identidade local.  

Assim, tendo em vista que o Programa Institucional Mulheres Mil tem como 
lema “Educação, Cidadania e Desenvolvimento Sustentável”, os programas de 
assistência social de âmbito governamental local disponíveis para a população de baixa 
renda que oferecem apoio social, econômico e de formação se configuram como 
potenciais parceiros do Programa Mulheres Mil. Nesse perfil se encaixam os Centros de 
Referência de Assistência Social (CRAS). Nessa primeira edição do curso de “Artesã 
em Bordado à Mão”, pudemos contar com o apoio do CRAS Nossa Senhora da 
Apresentação, que atende ao bairro homônimo e mais populacional do município de 
Natal-RN, situado na zona norte da cidade – contando com mais de 100.000 habitantes, 
conforme estimativa da população residente feita pelo IBGE para 2016 (IBGE, 2016).  

As famílias cadastradas nesses CRAS contam com grupos de apoio de diversas 
naturezas. No referido Centro parceiro, havia um Grupo de Mulheres, com encontros 
sistemáticos para discutir temáticas relativas à situação da mulher. Foi oriunda desse 
grupo a maior parte das alunas formadas na nessa primeira edição do curso de Artesã 
em Bordado à Mão.  

Nesse âmbito, ao tratar o Programa Mulheres Mil como uma política pública 
educacional, afirmamos que há um elo educativo tanto no Programa quanto nas 
intervenções realizadas no decorrer do curso. Assim, comungamos com as ideias 
apresentadas por Paulo Freire (2001) quando defende que a educação deve preparar para 
o juízo crítico, dando a possibilidade de emancipação e liberdade para o indivíduo atuar 
na sociedade, inclusive, como um replicador de ações emancipatórias as quais devem ir 
além do núcleo familiar. A afirmação de Freire (2001), durante o Seminário sobre a 
Conscientização e Alfabetização de Adultos no ano de 1970, em Roma, mostra-se 
pertinente no contexto atual ao reforçar a conscientização como um compromisso 
histórico, e implica que os homens (ou seja, ser humano, sociedade) assumam o papel 
de sujeitos que fazem e refazem o mundo, criando e recriando sua existência com o 
material que a vida lhes oferece.  

Desse modo, devidamente atualizada, a abordagem freireana de autonomização e 
libertação do sujeito por meio da formação do juízo crítico pode ser transmutada para a 
mulher, em sua existência singular, como gênero forte e precursor do empoderamento 
que se reflete no meio familiar como um pilar que sustenta, afaga e se reconhece como 
ser feminino, cujas características devem ir de encontro a uma fragilidade permissiva de 
opressão.  

No âmbito profissional e social, essa figura feminina, por sua vez, é 
compreendida como parte de um sistema identitário formado também pelo saber-fazer e 
pela expressão de forma autônoma. Conforme Saquet e Briskievicz (2009), o 
patrimônio identitário é formado pelo saber-fazer, pelas edificações, pelos monumentos, 
pelos museus, pelos dialetos, pelas crenças, pelos arquivos históricos, pelas relações 
sociais das famílias, compondo a dialética da identidade e da territorialidade. Segundo 
os autores, isso pode ser potencializado em projetos e programas que visem sua 
preservação e valorização. Desse modo, a atividade de bordar, cerne da formação 
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técnica presente neste estudo, faz parte do múltiplo aspecto representativo e simbólico 
que se enquadra no âmbito da atividade geradora de renda: o bordado.  

Assim, para Queiroz (2011), o bordado deve ser apontado como atividade 
econômica, simbólica, produtiva e criativa contemporânea e não como uma 
reminiscência do passado, como algo exótico ao seu tempo. A atividade de bordar é, 
assim, o cotidiano refletido em que as suas consequências na produção material são 
sempre parte de um processo criativo contínuo. 

4  RESULTADOS 

Como principais resultados, destacamos:  
1) a aprendizagem da técnica do bordado à mão livre. Isso se configurou, ao 

mesmo tempo como um processo emancipatório, ou seja, a produção de 102 peças 
bordadas à mão durante o curso revelou não somente a aprendizagem em si, mas novas 
formas de realizar o processo, desenvolvendo formas alternativas de executar os pontos 
ensinados para concluir o produto mais rapidamente. 

2) a elevação da escolaridade. As aulas das demais disciplinas foram pontos 
significativos para que boa parte das alunas revelasse interesse em prosseguir com os 
estudos, inclusive se inscrevendo no nosso processo seletivo para cursar a modalidade 
de Educação de Jovens e Adultos. 

3) o desenvolvimento de representações indicadoras do pensamento crítico das 
mulheres. Os desenhos nos bordados revelaram a necessidade de olhar para si mesmas, 
assim como os registros escritos em que se disseram mais fortes e com uma perspectiva 
e atitude mais positivas diante da vida.  

4) elevação da autoestima. A formação num ambiente institucional de qualidade 
e toda a assistência com que contaram no período de realização do curso provocaram 
um olhar de cuidado sobre si mesmas 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo em andamento apresenta potencialidades em relação ao olhar para as 
mulheres em especial e sua condição de vulnerabilidade. Com a principal missão de 
acolher mulheres que se encontram em diversos contextos sociais de marginalização e 
vulnerabilidade social e incluí-las no processo educacional e no mundo do trabalho, 
especialmente aquelas residentes na Zona Norte de Natal-RN, o curso apresentou-se, 
para esse público, como oportunidade de aprendizagem de uma nova profissão e 
consequente fonte de renda, possibilitando-lhe, ainda, refletir e discutir acerca de sua 
realidade sócio-econômico-cultural, com vistas a modificá-la ou mesmo romper com 
ela.  

Efetivamente, a presença do Mulheres Mil em nossa Instituição configurou-se 
como uma ação: afirmativa, inclusiva e de equidade; relacionada à temática de gênero; 
capaz de estabelecer, incentivar e desenvolver o trabalho solidário, cooperado, integrado 
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e em rede; que integra a Instituição com a comunidade do entorno do Campus Natal-
Zona Norte. 

Nesse sentido, a formação técnica propulsora da inserção no mundo do trabalho 
visou transformar as realidades das discentes participantes como também dos docentes 
envolvidos durante o processo formativo, com êxito e sustentabilidade. 

Além disso, o período de formação configurou-se como oportunidade de 
aprendizagens e experiências que permitiram às alunas a reflexão acerca de seus papéis 
sociais: mulher, mãe, esposa, estudante, trabalhadora. 

Por fim, o caminho teórico-metodológico adotado no projeto em discussão e os 
resultados alcançados vêm, primordialmente, contribuir com ações voltadas ao apoio 
educacional e laboral às mulheres em situação de vulnerabilidade social. Nesse sentido, 
buscou-se garantir a essa minoria política o “lugar de fala”, o qual é fundamental para 
expressar sua singularidade e seu direito de existir, ao abrir a possibilidade do diálogo 
como reconhecimento do outro (TIBURI, 2018). 
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PEQUENO PROGRAMADOR: EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA COM 
LETRAMENTO EM PROGRAMAÇÃO 

COSTA, J.C.1; COSTA, J. P. P.2; MORAIS, A.G.S.M.3 e PAZ, W.S.4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Apodi 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
O projeto "Pequeno Programador: Educação 
Tecnológica com Letramento em Programação" 
traz a proposta de realização de um curso 
introdutório de programação de computadores 
direcionado para crianças com idade entre 11 e 
12 anos em parceria com uma escola pública da 
rede municipal de Apodi/RN. Ao longo do curso 
serão apresentadas ferramentas de hardware 
como computadores desktop convencionais, e de 
placa única como a Raspberry Pi e software, 
como o sistema operacional Linux, Internet e o  
Scratch, linguagem de programação visual que 
permite a criação de histórias animadas, jogos e 
outros programas interativos. O curso será 

ministrado por alunos do curso Técnico em 
Informática do IFRN Campus Apodi e será 
composto de 10 encontros presenciais, onde os 
participantes terão a oportunidade de interagir 
com o mundo da computação e aprender os 
fundamentos da programação de computadores 
em uma linguagem adequada à sua faixa etária. 
Com o curso, pretende-se despertar nas crianças 
o interesse por tecnologia e programação de 
computadores, desenvolvendo assim, 
habilidades e competências cognitivas e 
socioemocionais que deverão ajudá-los a 
melhorar seu rendimento escolar, sua própria 
realidade e da comunidade onde estão inseridos.

 

ABSTRACT 

 
The project "Small Programmer: Technological 
Education with Programming Literacy" brings 
the proposal of conducting an introductory 
computer programming course aimed at children 
aged 11 to 12 years in partnership with a public 
school in the municipal network of Apodi / RN. 
Hardware tools such as conventional desktop 
computers, single-board computers such as 
Raspberry Pi and software such as the Linux 
operating system, the Internet and Scratch, the 
visual programming language that enables the 
creation of animated stories, games and other 
interactive programs. The course will be taught 

by students of the IFRN Campus Apodi 
Computer Technician course and will consist of 
10 face-to-face meetings, where participants will 
have the opportunity to interact with the 
computer world and learn the fundamentals of 
computer programming in a language suitable for 
them. age range. The course aims to arouse in 
children the interest in technology and computer 
programming, thus developing cognitive and 
which should help them to improve their school 
performance, their own reality and the 
community in which they operate.

PALAVRAS-CHAVE: educação, tecnologia, STEM, programação, scratch 
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1 INTRODUÇÃO 

O movimento STEM (Ciências, Tecnologia, Engenharia e Matemática (em inglês 
Science, Technology, Engineering, and Mathematics), surgiu nos Estados Unidos no 
início dos anos 2000 e busca interligar essas quatro áreas através de atividades conectadas 
com inovação e atualidade. Essas atividades incluem aulas de programação, robótica e 
projetos interdisciplinares utilizando metodologia baseada em projetos. No Brasil, as 
escolas públicas de educação básica ainda estão longe de seguir essa tendência 
educacional global, principalmente porque ela não faz parte da política educacional para 
o país.  

Em 2018, a Universidade de Juiz de Fora lançou um estudo sobre os índices de 
reprovação em disciplinas de tecnologia da informação, o artigo está baseado no que diz 
respeito a lógica de programação. Muito dos alunos não conseguem desenvolver o 
raciocínio necessário na disciplina; um dos relatos importantes nesse estudo foi a de 
alunos “imaturos” no mundo da tecnologia. Esses dados refletem um atraso na formação 
do profissional, já que a situação mundial exige cada vez mais o conhecimento, mesmo 
que mínimo, na área de tecnologia da informação. Além disso, todas as áreas do 
conhecimento no século XXI são demandados por habilidades como pensamento crítico, 
resolução de problemas e criatividade, que podem ser aprimoradas através do 
conhecimento de programação de computadores. 

O projeto “Pequeno Programador: Educação Tecnológica com Letramento em 
Programação" busca dessa forma, complementar a formação dos alunos da educação 
básica pública do município de Apodi/RN e despertar nas crianças o interesse por 
tecnologia e programação de computadores, desenvolvendo assim, habilidades e 
competências cognitivas e socioemocionais que os ajudarão a melhorar seu rendimento 
escolar e sua própria realidade. Para alcançar tais objetivos, alunos do curso Técnico em 
Informática do IFRN Campus Apodi ministrarão um curso introdutório de programação 
de computadores utilizando computadores desktop convencionais e de placa 
única (Raspberry Pi), sistema operacional Linux, Internet e o Scratch (linguagem de 
programação visual que permite a criação de histórias animadas, jogos e outros programas 
interativos). Os alunos que atuarão como mediadores do curso definirão conteúdos, 
materiais, participarão de preparação didática e realizarão avaliações junto aos alunos, 
pais ou responsáveis e professores.  
   

2 METODOLOGIA 

Inicialmente, foi estabelecida uma parceria com a escola Lourdes Mota, da rede 
municipal de ensino de Apodi/RN, com o objetivo de atender alunos matriculados nos 6ºs 
anos do ensino fundamental, como também com uma biblioteca municipal, chamada de 
Indústria do Conhecimento. A biblioteca escolhida tem um Laboratório de Informática 
com 8 computadores em funcionamento e com acesso à Internet. Os encontros presenciais 
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ocorrerão duas vezes por semana no contraturno dos participantes, tendo cada um três 
horas de duração, totalizando 10 encontros. Em cada encontro, os alunos trabalharão em 
duplas e seguirão um roteiro previamente definido, que contempla dinâmicas, momentos 
de exploração das tecnologias e realização de atividades. Todas as habilidades 
desenvolvidas ao longo do curso serão utilizadas na elaboração de um projeto final de um 
jogo desenvolvido com o Scratch. 

Após as definições sobre a dinâmica do curso, serão  selecionados os conteúdos e 
preparados os planos para cada encontro presencial Nas aulas iniciais serão apresentados 
o projeto e seus objetivos, definidos os combinados de convivência na sala e 
demonstração do uso de programação com robôs. Do terceiro ao nono encontro serão 
trabalhados os principais conceitos relacionados a linguagem de programação com  
Scratch através da exploração, prática e compartilhamento dos conceitos utilizando a 
ferramenta. No encontro final, todas as duplas, apresentarão brevemente os jogos 
desenvolvidos para a turma e disponibilizarão os jogos no site do Scratch para os outros 
alunos jogarem e se divertirem. Os projetos finais serão compartilhados na turma e com 
os demais alunos da escola em um momento de encerramento das atividades, onde 
também ocorrerá a entrega de certificados e premiação para o projeto melhor avaliado 
pelos alunos da escola. 

Os alunos serão avaliados continuamente em cada atividade utilizando os critérios 
raciocínio-lógico, interesse/motivação, linguagem/comunicação/expressividade, 
comportamento/postura, criatividade, responsabilidade e socialização na escala 
insatisfatório, pouco satisfatório, satisfatório e muito satisfatório. A avaliação envolverá, 
além dos alunos, pais ou responsáveis e professores, eles responderão um questionário 
após o término do curso com o objetivo de  mensurar suas contribuições no 
desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores nas crianças em 
relação à sua vida escolar e social.  

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No dia 04 de dezembro de 2018 os autores do projeto organizaram o evento “Hora 
do Código” no IFRN Campus Apodi, que reuniu crianças da faixa etária proposta no 
projeto para realizar atividades interativas com programação. O evento ocorre anualmente 
no mundo todo e tem como objetivo incentivar a todos aprenderem programação. A 
semelhança da Hora do Código com o Pequeno Programador propiciou ao grupo uma 
prévia do que seria a execução do curso. Foi perceptível que ao longo do evento as 
crianças que se destacavam e avançavam nos desafios não eram aquelas que 
necessariamente tinham melhores notas em matemática ou as que, na escola, 
demonstravam maior rapidez para solucionar questões de matérias escolares, mas sim 
aquelas que apresentavam um contato prévio e recorrente com Internet, computador e 
outras tecnologias. Ao decorrer do curso, todas as crianças, mesmo as que nunca tiveram 
contato com computador, conseguiram concluir o percurso por conta própria, algumas 
recebendo apenas ajuda para entender alguns conceitos. 
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A execução do curso está prevista para ocorrer a partir do dia 05 de agosto de 
2019 e por esta razão, ainda não há resultados das avaliações para compartilhamento, no 
entanto, já foram realizadas atividades de preparação pedagógica com a pedagoga que 
integra a equipe, preparação de planos de aula, apostilas e atividades do Scratch para 
serem trabalhadas nos encontros presenciais e montagem, instalação e configuração das 
placas Raspberry Pi. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Este projeto contribui de forma relevante para a sociedade, uma vez que auxilia 
diretamente na formação de alunos da educação básica de uma escola pública que 
dificilmente teria acesso aos conteúdos abordados no curso, que são extremamente 
importantes para o mundo em que vivemos. Espera-se que os participantes consigam 
obter mais clareza sobre as possibilidades oferecidas pela programação de computadores, 
para que não sejam apenas utilizadores, mas criadores de tecnologia, e com isso consigam 
melhorar seu raciocínio lógico, criatividade, sociabilidade, comunicação e capacidade de 
resolução de problemas. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta o Projeto de Extensão 
denominado C-Artes. O Centro de Artes do 
Campus Parnamirim surge como uma forma de 
abrigar e incentivar as produções artísticas, 
cursos e demais ações que envolvam a Arte 
dentro do Campus. Metodologicamente, o 
projeto visa realizar oficinas de pintura, cursos de 

desenhos e eventos, visando o maior acesso da 
comunidade as artes. O presente projeto tem por 
objetivo principal o estímulo às artes, à cultura e 
à divulgação do patrimônio artístico através de 
diferentes ações de formação, de integração, de 
realização de eventos.

 
 

 

 

ABSTRACT 

 
This research introduces the Extension Project 
named C-Artes. The Arts Centre at the Campus 
Parnamirim supports the artistic productions, 
courses and other artistic actions at the campus. 
In addition, this project aims at carrying out 
painting trainings, drawing and events classes. 
We want to motivate students towards arts, 
culture and the spreading of their cultural and 
artistically patrimony. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Nuarte; Artes; IFRN-Parnamirim; Educação; Extensão. 

KEYWORDS: Nuarte. Art. IFRN-Parnamirim. Education. Extension. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Centro de Artes do Campus Parnamirim (C-Artes) é um projeto que está em 
andamento e que visa contribuir com a formação artística, cultural, cidadã e crítica de 
estudantes que integram a educação profissional e tecnológica, bem como da comunidade 
externa ao Campus, promovendo atividades que proporcionem o diálogo entre o fazer 
teórico-prático com a produção artística local, regional e nacional. 

A busca pela Literatura, a Música, a Dança, o Teatro, as Artes Visuais, 
dentre outras, é um modo de abordagem do real que se interessa não em 
traduzi-lo ou representá-lo em discursos, sons, movimentos ou 
imagens, mas em friccioná-lo e colocá-lo ao avesso, com vistas a 
produzir sentidos antes não vislumbrados. Estes sentidos outros são 
possíveis, não graças ao fato de termos um corpo, mas de o sermos 
(MERLEAU-PONTY, 2011). 

Dessa forma, o projeto segue as orientações explicitadas no Edital nº 03/2018-
PROEX/IFRN, com tempo e custeio definidos pela PROEX, como bolsas para discente e 
material de consumo, serviços de pessoas jurídicas e física; além de contrapartida do 
Campus Parnamirim em outras despesas. Esse custeio é imprescindível para que 
possamos avançar com as ações do C-Artes com mais autonomia. 

Compõe o C-Artes, duas professoras da disciplina de Arte – Arte Visuais e Teatro, 
uma professora da disciplina de Língua Portuguesa, uma professora da disciplina de 
Língua Espanhola e um professor de desenho realista, além de discentes bolsistas e 
voluntários. Para promover o diálogo com a comunidade local, utilizamos metas de ações 
de divulgação, além de submissão de artigos e participação em eventos acadêmicos 
científicos, onde podemos expor publicamente as atividades desenvolvidas durante o 
período de execução do projeto.  

O projeto apresenta uma proposta de ação cultural e educativa de acolhimento das 
expressões artístico-culturais que contribui com ações dessa natureza para a Região 
Metropolitana de Natal, especialmente para os municípios próximos à cidade de 
Parnamirim. Por existir uma demanda latente por cursos de pinturas, grupos musicais, 
grupos de dança e grupos cênicos, formados por estudantes, servidores e comunidade 
externa, o C-Artes se propõe a ofertar oficinas e cursos, promover eventos e projetos 
extensivos. Uma vez que o Campus Parnamirim possui grupos musicais, grupos de teatro 
e grupos de leitura, formados por estudantes e servidores, o Centro de Artes tem 
contribuído com o registro, acompanhamento e a promoção da produção artística local 
em diálogo direto com a comunidade, valorizando os artistas locais e sua produção.  

Essas atividades, contribuem de forma significativa para que o saber artístico seja 
cada vez mais valorizado, não só dentro da instituição, como também, pela comunidade. 
Sobre a importância da Arte no IFRN é importante destacar que:  
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[...] a Arte é uma outra experiência do pensamento, fundada na potência 
do corpo sensível e desencadeadora de um outro comércio com o real. 
Tal experiência exige, todavia, de uma educação dos sentidos, que não 
isola das outras dimensões da vida social, mas apresenta-se como meio 
do qual se torna possível a expansão dos modos de pensar a sociedade, 
a política, a linguagem, enfim, o mundo. Assim, o IFRN reconhece esta 
necessidade em seu Projeto Político-Pedagógico, ao afirmar como um 
dever institucional “possibilitar o acesso a produções culturais do 
campo científico, artístico e tecnológico que ampliem a maneira de ver 
e de estar no mundo” (DANTAS; COSTA, 2012, p. 45).  

Essa maneira de ser e estar no mundo é o que fundamenta a constituição da cultura 
em suas diferentes formas e em seus diferentes contextos. Dito isto, entendemos que a 
promoção da Arte, através de um fomento específico e interno, faz parte de um 
posicionamento político da instituição e que nos mostra sua preocupação, não apenas com 
a formação de técnicos para atuarem no mercado de trabalho, como também, um ser 
humano completo e ciente de seu papel no mundo.  

2 METODOLOGIA 

O plano de ação do C-Artes para o ano 2019 possibilitará o trabalho artístico com 
as diversas linguagens e de maneira interdisciplinar, planejada com o objetivo de propor 
ações de efetiva interação com a cultural local. Assim, a metodologia do projeto, que está 
em execução consiste em diferentes etapas, a saber: a) Estruturação de espaço físico (salas 
de artes visuais, música e teatro/dança) com ar-condicionado, computadores, projetores, 
aparelho de som, mobiliário, entre outros elementos, para que funcione adequadamente 
ao atendimento da comunidade; b) Realização do evento "Mostra de Curta-Metragem", 
com exposição de curtas-metragens elaborados pelos estudantes do 2º e 3º ano do ensino 
médio integrado e palestras; c) Realização do cadastro de artistas do campus IFRN-
Parnamirim e de artistas residentes nos municípios situados no entorno da Instituição; - 
Realização da Oficina de Pintura a Óleo sobre tela, com uma carga-horária de 30h; d) 
Realização da Oficina de Pintura em Aquarela, com uma carga-horária de 30h; e) 
Realização do curso de Fundamentos do Desenho de Observação, com uma carga-horária 
de 30h; f) Realização do curso de Desenho de Realista, com uma carga-horária de 60h; 
g) Realização da Oficina de Mangá, com carga-horária de 12h; h) Desenvolvimento do 
Projeto Cinearte, que se caracteriza como uma atividade multidisciplinar de formação. 
Trata-se da exibição de filmes de arte no Campus Parnamirim, em sessões dialogadas 
com professores das áreas contempladas no filme; haverá também oficinas de produção 
de vídeos para crianças e adolescentes de escolas públicas; i) Realização do evento 
“Encontro com o artista” que promoverá a apresentação de um artista convidado 
(local/regional/nacional) com a participação de espectadores da comunidade interna e 
externa ao Campus. J) Realização do evento “Festival de Talentos”, que ocasionará a 
apresentação de artistas da comunidade interna e externa por meio de inscrições nas 
linguagens de dança, teatro e música; k) Realização de reuniões com a equipe, durante a 
execução do projeto, para antecipar as situações desfavoráveis que poderão ser 
encontradas, para que ações preventivas e corretivas possam ser tomadas antes que essas 
situações se consolidem como problemas. l) Participação em eventos científicos com 
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produção de artigos e apresentação de trabalhos relacionados ao Centro de Artes do 
Campus Parnamirim (C-artes). 

Através dessas diferentes ações, esperamos manter o campus ativo, com as 
diferentes linguagens artísticas tendo constante produção de disseminação, bem como, 
trazer a comunidade para dentro da Instituição, para que a mesma possa conhecer a 
estrutura e o trabalho desenvolvido. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Quanto aos resultados esperados, pretendemos: a) Atender à comunidade na 
qualidade de núcleo promotor e/ou articulador de eventos artístico-culturais. b) Contribuir 
para a ampliação, difusão e trocas de saberes, incluídos aqueles oriundos do ensino e da 
pesquisa, nos termos das políticas extensionistas vigentes; c) Sistematizar o acervo 
artístico-cultural do Campus para que represente a memória dos grupos permanentes de 
arte e cultura, bem como as demais iniciativas relevantes da área; d) Estimular ações que 
envolvam agentes internos produtores de arte e cultura e/ou que utilizem espaços internos 
do Campus na implementação de projetos artístico-culturais, visando à formação de 
público na comunidade escolar e na sociedade em geral; e) Administrar o Ateliê de Artes 
Visuais, a sala de Música, a sala de Teatro e Dança, bem como outros espaços pertinentes 
ao trabalho do Cartes; f) Promover festivais e iniciativas que objetivem o estímulo às 
artes, à cultura e à divulgação do patrimônio artístico e cultural. 

Quanto aos resultados alcançados, foi realizada a oficina de Pintura “Óleo sobre 
tela”, uma exposição para a celebração do dia do artista plástico e a participação na 
Semana do Meio Ambiente, além da administração e gerenciamento do Ateliê de Artes 
Visuais, da sala de Música e da sala de Teatro e Dança. Temos ainda o acompanhamento 
sistemático, por parte dos bolsistas, das oficinas e eventos em que se encontram em 
andamento. 

  
Foto: Oficina de Pintura “Óleo sobre tela” 
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Foto: Exposição “Dia do Artista Plástico” 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O presente projeto ainda está em andamento, mas já atua como núcleo promotor 
de atividades e eventos artístico-culturais, aproximando a comunidade dos espaços 
internos do Campus e incentivando o seu uso para produções artísticas e culturais. A 
administração do Ateliê de Artes Visuais, a sala de Música e a sala de Teatro e Dança 
tem sido liderada pelo projeto, que tenta da melhor forma atender as demandas do Campus 
e da Comunidade. 
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EDUCAÇÃO NA PALMA DA MÃO – DEMOCRATIZANDO O 
CONHECIMENTO 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 
 
Este projeto de extensão tem por objetivo a produção de material didático em formato digital para 
alunos surdos através de tecnologias digitais, sejam elas, computadores, smartphones e tablets. Sua 
relevância se faz presente a partir de uma perspectiva de inclusão e acessibilidade ao inserir de 
maneira integral os sujeitos surdos no acesso a conteúdos voltados e pensados para as suas 
particularidades dentro do ambiente escolar. As metodologias utilizadas foram executadas por 
intermédio da criação de um modelo de site com recursos visuais voltados para um ambiente de 
estudo, animações, gráficos e vídeos em libras dos textos em português, para que induzam e 
facilitem a leitura e compreensão do conteúdo pelo aluno surdo. Por fim, dentre os resultados 
alcançados, estão aulas produzidas em formato digital, textos em português do conteúdo voltado a 
leitura do surdo, vídeos em libras e maior participação dos alunos surdos no aprendizado.  
 

 

ABSTRACT 

This extension project aims to produce digital learning material for deaf students through digital 
technologies, such as computers, smartphones and tablets. Its relevance is present from the 
perspective of inclusion and accessibility by fully inserting deaf subjects in access to content 
focused and thought for their particularities within the school environment. The methodologies used 
were performed through the creation of a site model with visual resources focused on a study 
environment, animations, graphics and videos in Portuguese texts, to induce and facilitate the 
reading and understanding of the content by the deaf student. Finally, among the results achieved 
are digitally produced classes, Portuguese texts on deaf reading content, videos in pounds and 
greater participation of deaf students in learning. 

PALAVRAS-CHAVE: Tecnologias Digitais, Inclusão, Surdos, Libras, Material Didático;  

KEYWORDS:  Digital Technologies, Inclusion, Deaf, Libras, Teaching Material; 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação dos surdos no Brasil ao longo da última década pode ser dividida em 
três fases. A primeira delas é a Oralista, que segundo Quadros (2009, p. 21) 
“fundamenta-se na “recuperação” da pessoa surda, chamada de “deficiente auditivo”. O 
oralismo enfatiza a língua oral em termos terapêuticos”. Ou seja, o sujeito surdo era 
induzido à comunicação oral mesmo não tendo canais de recepção para compreensão do 
mesmo. A segunda fase, conhecida como Bimodalismo ou Comunicação Total, segundo 
(MENDONÇA; MORET, 2017, p. 141) “permitia uso da língua de sinais e oral ao 
mesmo tempo, mas como principal objetivo o ensino da Língua Portuguesa, assim 
desrespeitando a língua materna do surdo”. Dessa maneira, mesmo com a inserção da 
língua portuguesa o uso da mesma era feito de forma inadequada, resultando em uma 
mistura e na falta de uso adequado da língua de sinais em sua própria estrutura. Por fim, 
a terceira fase conhecida como Bilinguismo, que segundo Quadros (2009, p. 27), é “está 
na aquisição da língua de sinais (LS) como primeira língua (L1), considerada a língua 
natural dos surdos, posteriormente, ocorreria aquisição da língua oficial do país (L2), na 
modalidade oral ou escrita”. Dessa maneira, o ensino seria centrado tanto na aquisição 
plena primeiramente na língua de sinais, bem como posteriormente, a inserção da língua 
materna do seu país na modalidade escrita, tratando-as de forma análoga, uma 
complementando a outra.  

Apesar das novas políticas educacionais, como por exemplo, a Política Nacional 
de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva instituída em 2008, que traz 
os objetivos, normas e diretrizes para a educação desses indivíduos, os surdos enfrentam 
diversos problemas na real inserção dessa inclusão, que vão desde a falta de interpretes 
de língua de sinais nos ambientes escolares, bem como de materiais didáticos 
específicos e capacitação de profissionais da área da educação para lidar com a inclusão 
desses indivíduos. 

Segundo o (IBGE, 2010), mais de 9 milhões de brasileiros declararam ter algum 
tipo de deficiência auditiva no Brasil. Onde destes, 2,1 milhões (21%) afirmam ter 
deficiência auditiva severa, sendo 344,2 mil surdos e 1,7 milhão com grande dificuldade 
de ouvir. Portanto, cada vez mais essas pessoas estão presentes no meio educacional, 
necessitando assim cada vez mais de ações que as incluam como sujeitos completos.  

Com a maior presença de pessoas com surdez no ambiente escolar, o uso de 
Recursos Educacionais Digitais é de suma importância para uma maior inclusão dos 
mesmos no ambiente a que estão inseridos. Através de espaços de compartilhamento, 
repositórios e bibliotecas virtuais, o interesse para utilização dessas mídias é 
crescentemente incentivado. Todo esse movimento e interesse de uso, resulta para um 
movimento do uso de Recursos Educacionais Abertos – REA. Ainda sobre esses 
recursos abertos, segundo a Declaração de Paris sobre recursos educacionais abertos 
(2012 apud VENTURINI, 2014), caracteriza-os como, 

2746 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

(…) materiais de ensino, aprendizagem e investigação em 
quaisquer suportes, digitais ou outros, que se situem no domínio 
público ou que tenham sido divulgados sob licença aberta que 
permite acesso, uso, adaptação e redistribuição gratuitos por 
terceiros, mediante nenhuma restrição ou poucas restrições.  

Apesar do movimento dos Recursos Educacionais Abertos – REA´s na 
sociedade atual serem grandes aliadas na educação brasileira principalmente com a 
utilização de recursos educacionais digitais, muitos alunos surdos chegam às escolas 
com grande déficit educacional, ocasionado muitas vezes por falta de ações que incluam 
o sujeito no ambiente escolar e de um ensino voltado para suas particularidades. Mesmo 
com o auxílio de intérpretes da Língua Brasileira de Sinais – Libras em sala de aula, 
como o aluno fixará o conteúdo de uma determinada disciplina em estudos posteriores, 
se não há nenhum material didático específico para eles? 

Para uma maior inclusão e acessibilidade ao sujeito surdo no ambiente escolar e 
em todo seu desenvolvimento, é necessário que as ações estejam pautadas em alguns os 
aspectos. Sejam eles, desde o momento em sala de aula, com o uso de intérpretes, bem 
como na disponibilidade de materiais didáticos específicos para eles. Utilizando-se 
ainda também do advento dos recursos educacionais digitais e em seu uso em grande 
escala na sociedade atual. 

2 EDUCAÇÃO NA PALMA DA MÃO – DEMOCRATIZANDO O 
CONHECIMENTO 

O uso de recursos digitais na educação se faz cada vez mais presente na 
sociedade atual globalizada. Seja pela utilização de computadores, smartphones e 
tablets, cada vez mais a informação se torna de fácil acesso a maioria das pessoas. 
Através dessas tecnologias, o professor atualmente possui mais ferramentas que o 
auxiliem no processo de ensino e aprendizagem, pois dão alternativas para melhor 
inserção de conteúdos através desses recursos digitais.  

Sendo assim, partindo do princípio do uso dessas tecnologias, este projeto de 
extensão denominado “Educação na palma da mão – democratizando o conhecimento”, 
tem por objetivo a produção de material didático digital para alunos surdos inseridos no 
ambiente escolar. O foco do projeto inicialmente será para a disciplina de física do 
Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 
Campus Natal/Central, onde no ano de 2018 recebeu dois alunos surdos que 
ingressaram no curso técnico de nível médio integrado em Informática para Internet. 

Com o ingresso dos alunos, mesmo a instituição tendo intérpretes de Libras em 
sala de aula dando auxílio aos discentes na absorção do conteúdo e seu aprendizado, 
esses sujeitos possuíam grandes déficits educacionais advindos de sua trajetória escolar 
anterior. Ambos possuíam grande dificuldade na leitura do português em sua 
modalidade escrita, dificultando assim a compreensão de forma total do conteúdo 
exposto em sala de aula mesmo com a ajuda dos intérpretes. Além disso, não existiam 
materiais didáticos voltados para as suas particularidades, deixando assim uma lacuna 
entre sua inclusão e aprendizado no ambiente escolar. 
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Ainda sobre essa escassez de material específico e a necessidade de capacitação 
do professor para lidar com esses alunos, Quadros e Schimiedt (2006, p.41) enfatizam 
que, 

O professor precisa preparar as atividades de leitura visando um e/ou outro 
nível de acordo com as razões que levaram os alunos a terem interesse a ler 
um determinado texto. Nesse sentido, a motivação para ler um texto é 
imprescindível. A criança surda precisa saber por que e para que vai ler. O 
assunto escolhido como temática na leitura vai variar de acordo com as 
atividades e interesses dos alunos. Instigar nos alunos, durante a leitura, a 
curiosidade pelo desenrolar dos fatos no texto é fundamental. No caso de 
histórias, por exemplo, pode-se parar a leitura em um ponto interessante e 
continuá-la somente em outro momento, deixando nos alunos a expectativa 
do que irá acontecer, permitindo que opinem sobre o desfecho da mesma e 
comparando posteriormente com o final escolhido pelo autor. 

Dessa forma, para que isso possa ocorrer de forma plena, é necessária que haja 
uma reestruturação curricular, pois para que o aluno surdo possa ser incluído em todo o 
processo de ensino-aprendizagem, precisa-se de instrumentos e ferramentas que 
fortaleçam o seu desenvolvimento. 

Em relação a disciplinas das áreas exatas, como a Física, um dos problemas 
recorrentes sobre a dificuldade de compreensão dos alunos surdos é no tocante à 
linguagem específica encontrada, termos físicos, entre outros. Nesse sentido, a falta de 
sinais relacionados a tais termos aliado ao déficit educacional em que eles sofreram 
junto com a dificuldade em ler e escrever dificulta mais ainda o aprendizado nessa 
disciplina. Em relação aos intérpretes de Libras e a falta de sinais, Lacerda (2010, p. 14) 
destaca que “o trabalho de interpretação não se restringe ao campo Linguístico”. Dessa 
maneira, o trabalho de somente interpretar se torna muito complexo, pois é difícil ser 
fiel ao texto sem negar a língua utilizada por aquele que estão interpretando, ou seja, 
traduzindo. 

Além disso, os profissionais responsáveis pela tradução na língua de sinais, não 
são profissionais específicos da área da disciplina, seja ela física, matemática ou 
qualquer outra. Resultando assim em dificuldades nas estratégias de ensino e na relação 
no processo de ensino-aprendizagem. Em relação a essa problemática, Alves e Camargo 
(2013, p.71) relatam que, 

Por todos os lados percebem-se as limitações em relação ao cumprimento das 
indicações mínimas para o ensino-aprendizagem do aluno surdo. No ensino 
de Física, por exemplo, há poucas iniciativas para viabilizar os processos de 
adaptação curricular, bem como de instrumentos de avaliação de 
aprendizagem. Nesse contexto, o mais prejudicado é sem dúvida o aluno 
surdo, que imagina estar sendo incluído em uma escola bilíngue. 

Dessa forma, é necessário que ferramentas e métodos sejam adaptados visando a 
forma como o aluno experimentará, dando aos sujeitos outras maneiras de acesso ao 
conteúdo juntamente com a participação do professor e intérprete de Libras na 
construção desse caminho. 

Portanto, dentro de uma abordagem inclusiva através da percepção das 
dificuldades acerca do ensino e aprendizagem do aluno surdo, o projeto Educação na 
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Palma da Mão surge como ferramenta de auxílio ao aprendizado do sujeito com surdez, 
incluindo de forma integral sua participação no ambiente escolar através de uma 
ferramenta web digital voltada para as suas particularidades, focando principalmente na 
inserção do conteúdo em vídeo de sua língua materna (Libras) e no português na 
modalidade escrita, dando-os meios para que além da sala de aula, possam continuar 
inseridos por todo o processo de aprendizagem. 

3 MATERIAL DIDÁTICO – CONSTRUÇÃO E METODOLOGIA 

Conforme defendido por Miranda (2016, p.195), o uso das tecnologias digitais 
para a criação de materiais didáticos atualmente, em especial para alunos surdos, torna-
se cada vez mais próximo de suas realidades culturais e em métodos que busquem o 
letramento focado em seu canal de recepção principal, visual-gestual. Dessa maneira, é 
necessário pensar de maneira objetiva sobre novas formas de interatividades, atitudes e 
conhecimento acerca do processo de ensino aprendizagem do sujeito surdo. Ainda 
segundo Miranda (2016, p.195), o texto e o material didático, 

(...) não é mais um produto engessado. Ele é um hipertexto que congrega as 
linguagens escritas, linguagens de sinais, sons e imagens num mesmo 
dispositivo, ao mesmo tempo que assume a função de permitir diferentes 
ações e usos e constrói novas formas de conceituar e veicular o significado da 
palavra, do sinal, da imagem e assim por diante. 

Entretanto, apesar dessa junção das linguagens escritas, de sinais, imagens entre 
outros, deve-se pensar também na própria característica da língua materna do aluno 
surdo, pois ela possui suas particularidades que devem ser levadas em conta no 
momento em que se direciona uma produção de material para esse público. 

Sobre a Libras e suas características, segundo Fernandes (2011, p.82), 
“A LIBRAS é uma língua” de modalidade visual espacial que diferentemente 
das línguas orais auditivas, utilizam-se da visão para sua apropriação e de 
elementos corporais e faciais e organizados em movimentos no espaço para 
constituir unidades de sentido as palavras ou, como se referem os surdos, os 
sinais. Os sinais podem representar qualquer dado da realidade social, não se 
reduzindo a um simples sistema de gestos naturais, ou mímicas como pensa a 
maioria das pessoas. Aliás, esse é o principal mito em relação á língua de 
sinais, pois por utilizar as mãos e o corpo na comunicação, costuma-se 
compará-la á linguagem gestual, contextual e restrita a referentes concretos, 
palpáveis, transparentes que tem seu significado facilmente apreendido por 
que os observa. 

Dessa maneira, o presente projeto de extensão em sua construção se baseou em 
uma estrutura padrão que engloba toda essa discussão sobre a criação de um material 
didático digital para o aluno surdo. São elas: 1- Explicações curtas em Libras com texto 
ao lado, em uma forma de adaptação chamada de “Transposição”, que é uma mudança 
na categoria gramatical, pois uma mesma palavra pode ter outro significado na Libras; 
2- Esquemas gráficos (figuras, fotografias, animações, mapas conceituais ou 
desenvolvimento matemático) que apresentam o conteúdo abordado em cada parágrafo 
de forma visual, objetiva e concreta. 
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Além disso, o projeto enfatiza também na objetividade e no bom uso dos 
recursos visuais. Tais recursos utilizados são produzidos também em ferramentas de 
outros dois projetos. Em um deles, foi criado uma biblioteca na linguagem de 
programação JavaScript para gerar figuras com grande qualidade gráficas e animações 
didáticas. No segundo projeto, são feitas ilustrações e gravuras didáticas utilizando-se 
de ferramentas de design. Todo o material produzido na construção do material é 
original, de autoria dos diversos participantes do projeto. 

Por fim, dentro da metodologia de execução do projeto foram adotados os 
seguintes passos: 1- Reprogramação do Html e CSS das páginas web, reformulando o 
código de acordo com as “boas práticas de programação”; 2- Estudo de cores para 
melhoria do design das telas, com ênfase no conforto visual adequado para um ambiente 
de estudo; 3- Pesquisa, produção e testes de novos modelos de design instrucional; 4- 
Produção dos recursos didáticos (Textos adaptados; Vídeo em Libras dos referidos 
textos; Produção de ilustrações e gráficos; Produção de animações, a serem convertidas 
em vídeos-aulas; Produção de animações interativas; Produção de atividades digitais 
interativas; Produção de mapas conceituais, estáticos ou interativos); 5- Aplicação das 
aulas produzidas junto aos alunos surdos, observando eventuais pontos falhos, para 
posterior alteração; 6- Reuniões sistemáticas com a equipe do projeto, para avaliação 
dos recursos produzidos.  

4 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Dentre os resultados alcançados no projeto, está a construção do modelo didático 
digital, com um vídeo em Libras sobre o texto referenciado ao lado em português na 
modalidade escrita, bem como de uma ilustração dando ênfase ao objetivo do conteúdo 
exposto, conforme pode ser observado na figura a seguir. 
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Figura 1 – Modelo material didático – Física – Ondas e Reflexão 

 
Fonte: Print Screen do modelo digital – Educação na Palma da Mão 

 
Além do modelo em questão, outros resultados obtidos são os vídeos em Libras 

gravados sobre os demais materiais feitos, construção de Glosas (textos com as palavras 
que serão sinalizadas e gravadas para o conteúdo) e textos em português (o qual servem 
de base para a Glosa) sobre o material exposto utilizando-se de linguagens mais simples 
e sem muitas variações verbais (foco na objetividade). 

O modelo de material didático para alunos surdos também foi apresentado para o 
Centro de Atendimento ás pessoas com Surdez – CAS/NATAL -RN, juntamente com a 
presença de professores surdos e ouvintes, pedagogos e demais participantes da equipe 
do projeto e corpo escolar do CAS. Tal apresentação teve uma boa receptividade e 
aceitação do material, obtendo assim um feedback satisfatório por parte dos 
profissionais que atuam na educação de surdos. 

Por fim, mesmo com o avanço na construção do material e sua real produção, foi 
identificado que os dois alunos surdos que são objetos do projeto, possuíam uma grande 
dificuldade na leitura do português. Além disso, mesmo os discentes tendo sua 
comunicação total pela Libras, eles não eram fluentes em sua língua materna. Visto que 
em alguns vídeos observados pelos alunos, os mesmos não conseguiam identificar 
alguns sinais em Libras por não o conhecerem. Diante disso, fez-se necessária a revisão 
do material e dos métodos a serem adotados para suprir as dificuldades encontradas e 
aprendizado dos alunos.   
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Apesar das dificuldades no processo de construção do material didático 
inclusivo e bilíngue para o aluno surdo, este projeto representa uma conquista do seu 
espaço dentro do ambiente escolar. Pois isso mostra que a Libras e o sujeito surdo estão 
cada vez mais conquistando espaço na educação. Contudo, os poucos avanços em 
políticas públicas sejam na esfera federal, estadual e municipal dificultam ainda o 
processo de inclusão integral das pessoas com surdez na sociedade, consequentemente 
refletindo-se na falta de materiais específicos e demais ações que sustentem a real 
importância da “educação para todos”. 

Portanto, é necessário que os estudos e construção de novas ferramentas e 
métodos sejam contínuos, visando principalmente o surdo com sujeito completo, com 
suas características, cultura e linguagem própria. Dessa forma, com a participações de 
todos no processo de ensino, levando em conta as singularidades de cada aluno a 
educação se tornará emancipadora.  
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UMA OFICINA PARA CONSTRUÇÃO DE OBJETOS FRACTAIS COMO PARTE DAS AÇÕES DO 

PROJETO DE EXTENSÃO “TURISMO PEDAGÓGICO: O IFRN DE PORTAS ABERTAS PARA VOCÊ”

Matemática

O presente trabalho descreve uma das ações exitosas do projeto: “Turismo Pedagógico: o IFRN de portas aberta para você”. A referida

ação, foi direcionada aos alunos do 9o ano do ensino fundamental das escolas de São Paulo do Potengi-RN. A partir de uma oficina, com

atividades práticas, os alunos foram introduzidos na temática da geometria fractal e sua relação com a natureza e as potências de números

naturais. Toda a dinâmica da atividade, viabilizou uma significativa interação e permitiu uma divulgação do papel social e acadêmico do

IFRN. Ao final, notou-se através fala dos estudantes, o entusiasmo e o desejo de prestar o exame de seleção para tornarem-se alunos dos

cursos profissionalizantes do IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: Turismo pedagógico, ensino fundamental, geometria fractal, potenciação.

O projeto de extensão Turismo pedagógico: O IFRN de portas

abertas para você, foi idealizado para permitir o protagonismo dos

estudantes das escolas circunvizinhas, nas atividades acadêmicas

do Campus São Paulo do Potengi. Em particular, este trabalho

revela os detalhes de uma oficina que proporcionou aos alunos da

Escola Municipal Deputado Djalma Marinho (São Paulo do Potengi

– RN), a descoberta da geometria fractal e suas relações com a

natureza e a matemática. Nesta experiência motivadora, utilizou-se

como referencial o objeto fractal: Triângulo de Sierpinski (Fig. 2).

Figura 3: Conclusão da construção

RESUMO

INTRODUÇÃO

Fonte: Autor (2019)
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RERERENCIAL TEÓRICO
A ideia de fractal que conhecemos hoje, foi delineada pelo

matemático Franco-Polonês Benoit Mandelbrot em meados de

1975, na primeira edição de (MANDELBROT, 1983). Naquela

época, Mandelbrot utilizou o termo Fractal (oriundo do latim fractus,

fração, quebrado), do verbo frangere, a palavra era perfeita para

designar o padrão das formas “irregulares” e aleatórias como

árvores (Fig. 1), pedras, nuvens, as quais não cabiam nos

preceitos da Geometria Euclidiana. O conceito de fractal, adotado

na oficina, definido por Mandelbrot foi: “Um fractal é uma forma

composta de partes que, de algum modo, são semelhantes ao

todo”. Esta semelhança dos fractais pode ser exata (fractais

matemáticos) ou aproximada/estatística (fractais da natureza).

PLANO E METODOLOGIA
A oficina, dividida em três fases, ocorreu em uma das salas de aula

do IFRN - Campus São Paulo do Potengi. Foram utilizados 243

cubos de isopor (aresta 5cm) e 5 caixas de palitos de dente (500

palitos) para uní-los.

Fase 1: Exposição breve dos conceitos da geometria fractal,

descrevendo seu histórico, exemplos e fazendo sua correlação

com a natureza e os conteúdos de potências (Tempo: 10 min).

Fase 2: Proposição da construção: apresentação das instruções

para a confecção do Triângulo de Sierpinski (Tempo: 10 min).

Fase 3: Divisão da turma em três grupos e início da construção. Ao

final, os objetos dos três grupos seriam unidos em um único

Triângulo de Sierpinski maior. (Tempo: 25 min).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIAS
KRIPPENDORF, Jost; DO TURISMO, Sociologia. Para uma Nova Compreensão do

Lazer e das Viagens –. 2000.

Benoit B Mandelbrot. The fractal geometry of nature, volume 173. Macmil-lan, 1983.

BARBOSA, Ruy Madsen. Descobrindo a Geometria Fractal para a sala de aula. 

Autêntica Editora, 2002.

OLIVEIRA, Genilton. J. C. Ensaios Fractais à Luz do Ensino Médio. Dissertação de 

Mestrado em Matemática. Maceió: Universidade Federal de Alagoas, 2016.

Ao final da oficina, os alunos compreenderam os fundamentos da

geometria fractal, sua relação com as potências e sua presença

marcante em formas da natureza. Nos últimos instantes da

oficina, os alunos foram indagados se gostaram da atividade e se

gostariam de estudar no IFRN. Para nossa satisfação, ouvimos

um caloroso e demorado SIM. Nesse sentido, estamos na direção

certa com o propósito de estimular aos alunos, contribuindo para

formação educacional a partir destas práticas interativas.

Fonte: (OLIVEIRA, 2016) Fonte: Autor (2019)

Figura 2: Triângulo de SierpinskiFigura 1: Modelos de árvore
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INCLUSÃO DIGITAL DE CRIANÇAS POR MEIO DA ROBÓTICA 
EDUCACIONAL 

OLIVEIRA.F. A. 1; SANTOS I. D. T. 2; SANTOS J. S. 3; SILVA R. C. 4 e MORAIS M. J. O5. 
IFRN – Campus Avançado de Parelhas;  

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

 

RESUMO 
 
Este trabalho tem como objetivo utilizar a 
robótica infantil como instrumento de ensino. 
Essa metodologia fundamenta-se em resolver 
problemas e despertar nas crianças a capacidade 
de entendimento lógico, o interesse pela área de 
Robótica e incluí-las na informática. O minicurso 
utilizou o kit de montagem educacional mBot, o 

meio de programação MakeBlock e alguns 
desafios durante as aulas. O curso tem 
durabilidade de 24 horas/aulas com a 
participação de 24 crianças. Desse modo, o 
ensino da robótica supriu todas as expectativas 
durante as aulas e incentivou o interesse pela 
robótica.

 

 

ABSTRACT 
 
This paper aims to use children's robotics as a 
teaching tool. This methodology is based on 
solving problems and awakening in children the 
capacity for logical understanding, interest in the 
area of Robotics and include them in computer 
science. The short course used the mBot 

Educational Assembly Kit, the MakeBlock 
programming medium, and some challenges 
during class. The course lasts 24 hours / classes 
with the participation of 24 children. Thus, the 
teaching of robotics met all expectations during 
classes and encouraged interest in robotics.

PALAVRAS-CHAVE:  Robótica, informática, inclusão, lógica, ensino. 

KEYWORDS:   Robotics, computer science, inclusion, logic, teaching. 
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1 INTRODUÇÃO 

A robótica educativa surgiu por volta da década de 1960, quando Seymour Papert 
desenvolvia sua teoria sobre o construcionismo e defendia o uso do computador nas 
escolas como um recurso que atraia as crianças (PIROLA, 2010, p. 206). Esse recurso 
tecnológico promove um ótimo benefício no ensino-aprendizagem das crianças, 
auxiliando, principalmente, na construção cultural e escolar. Nesse sentido, essa prática 
pedagógica ajuda no desenvolvimento cognitivo e científico dos alunos. Além disso, 
facilita o desenvolvimento de uma aprendizagem mais ampla. 

Em visto disso, é interpretado como um instrumento tecnológico essencial para 
aplicar no âmbito educacional. Desse modo, o computador é uma peça importante, pois 
ela auxilia as crianças a terem acesso ao software e aos componentes do robô, como 
motores, alguns sensores, rodas, dentre outros. Logo, a robótica educacional é um 
excelente recurso pedagógico pois ela promove um alto conhecimento lógico. 

Não se pode desprezar a robótica como forte aliada no processo de 
aquisição do conhecimento, pois ela possibilita uma aprendizagem ativa, 
dialógica e participativa, em que   o aluno é o sujeito do seu processo de 
construção do conhecimento. Vive-se em uma nova era, na qual a tecnologia 
evolui rapidamente, alterando significativamente o processo de organização do 
trabalho e, consequentemente, o processo de aprendizagem (PEREIRA,2004). 

Nesse contexto, um importante benefício pedagógico proporcionado pelo uso da 
Robótica Educacional Infantil é a aprendizagem em grupo por meio da colaboração. 
Desse modo, é necessário manter a atenção na formação e motivação de um grupo, em 
que os sujeitos para aprenderem deverão se relacionar interpessoalmente com indivíduos 
muitas vezes desconhecidos. Com isso, essa forma de relação e interação promoverá 
mudanças interpessoais nos alunos que participam, desse processo de aprendizagem. 

2 METODOLOGIA 

Para realizar este estudo, optamos em relação aos objetivos pela pesquisa 
exploratória, tendo como fonte de dados aulas teóricas e práticas, o método de coleta de 
dados será o estudo de caso. A natureza da pesquisa foi predominantemente qualitativa e 
aplicou-se também uma abordagem quantitativa, para a análise dos dados coletados a 
partir dos questionários respondidos pelas crianças.  

No primeiro instante do desenvolvimento do projeto, foi estabelecido aulas 
introdutórias para as crianças no laboratório de informática, com fácil entendimento 
instrutivo, utilizando de conceitos básicos como por exemplo, raciocínio lógico, 
programação e robótica de acordo com a faixa etária dos alunos, que são entre 8 e 11 anos 
de idade, tencionando capacitá-los “tecnicamente”, como, também, motivá-los, 
principalmente, através das aulas práticas para explorar o segmento Hardware da robótica 
e conhecer também a parte do Software.  

O projeto ministrado pelas autoras, no IFRN – Campus Parelhas Avançado, teve 
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como objetivo avaliar o desenvolvimento de crianças da rede pública do município de 
Parelhas-RN. Essa proposta possibilitou, em sua aplicação, a introdução e um primeiro 
contato das crianças com a programação e a robótica. Como expectativa geral, o projeto 
esperava que os alunos desenvolvessem a criatividade e o desempenho na resolução de 
problemas, favorecendo a inclusão de crianças no meio tecnológico, visto que há uma 
ausência no município sobre essas temáticas - programação e robótica.   

Contou-se com a participação de 24 alunos do 4° ano ao 6° ano do ensino 
fundamental da escola Barão Do Rio Branco, localizada na cidade de Parelhas-RN. As 
aulas do referido projeto aconteceram nas terças-feiras, com um total de 24 horas/aulas. 
Para o desenvolvimento do projeto, foi utilizado os seguintes materiais:   
2.1 KIT mBot  

Durante toda a preparação das aulas, foram comentadas algumas metodologias 
educacionais que foram utilizadas durante o curso. Chegou-se à conclusão, no entanto, 
que a melhor estrutura de ensino seria, de início, apresentar o kit mBot e demostrar os 
demais equipamentos que compõe o robô. Esse kit é composto por diversas ferramentas, 
dentre elas, chassi, placa, sensores e motores. Desse modo, esse equipamento possibilitou 
uma atividade mais lúdica e prática, além disso, uma boa assimilação dos conteúdos 
propostos. O kit mBot é mostrado na Figura 1. 

 
Figura 1 – Kit do mBot. Fonte: Makeblock.cc 

2.2 Linguagem de Programação  
A linguagem empregada pelo kit é o Scratch, que é um software bastante acessível, 

no qual o usuário simplesmente encaixa blocos com comandos e constrói diversas 
aplicações a partir desses comandos que descreve com os blocos. Na Figura 2 é mostrado 
a interface da programação do aplicativo MakeBlock. 
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Figura 2 - Exemplo de um código básico linguagem Scratch. Fonte: Autoria 
própria 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

No primeiro encontro com as crianças, foram esclarecidas as definições e 
objetivos da robótica, mencionando o que eles iriam aprender no curso, com o auxílio de 
um data show e, logo após, exposto o kit mBot para avaliar o conhecimento a respeito do 
que eles entenderam sobre robótica. Percebeu-se que os alunos ficavam realmente 
eufóricos e motivados após a discursão sobre a robótica. Além disso, foram notadas 
diversas habilidades, das quais podem-se destacar: a concentração, a desenvoltura em 
grupo e a capacidade de raciocínio lógico. Pelo contato inicial, ficou evidente que eles 
possuem bastante interesse pela informática e, principalmente, pela robótica.. 

 Logo após, aplicou-se um questionário qualitativo, que visava avaliar o 
interesse dos alunos pela informática e pela robótica. O resultado revelou que a maior 
parte dos alunos, cerca de 91,7%, que equivale a aproximadamente 20 alunos se 
mostraram interessados tanto pela informática quanto pela robótica, após a ministração 
da aula inicial. Apenas uma pequena parcela não teve interesse pelas áreas pesquisadas, 
cerca de 8,3%. O resultado da pesquisa pode ser visualizado no Gráfico 1, que teve como 
resultado a grande porcentagem de alunos que possuem interesse tanto pela informática 
quanto pela área da robótica. 

Gráfico 1 - Porcentagem do questionário. Fonte: Autoria própria  
 
No segundo encontro, foram apresentadas as demais definições sobre o conceito 

de robótica e suas finalidades. Na parte teórica, realizou-se as seguintes indagações: “O 
que é programação?”, “Qual o conceito de um robô?” “O que é linguagem de 
programação?”. Posteriormente, ainda no princípio teórico, houve a conceituação das 
partes físicas do robô e funcionalidades. Todos dos grupos tinham suas funções para 
desempenhar na montagem do robô. Nesse momento, ficava visível a competitividade 
entre os grupos. 
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Figura 3 - Os alunos desmontando/montando os protótipos. Fonte: Autoria 
própria 

No terceiro momento, foi iniciada a programação e o conhecimento da parte do 
software da linguagem Scratch. Após isso, foram sugeridos alguns tipos de desafios para 
os alunos, como por exemplo, a movimentação do robô para frente, para direita, esquerda, 
círculo e quadrado. Desse modo, antes de propor os desafios e os jogos didáticos, os 
alunos formulavam algumas hipóteses para solucionar alguns problemas. 

Ao finalizar o curso, analisou-se o alto desempenho dos alunos e foi observado a 
facilidade que o ensinamento da robótica contribuiu para a preparação acadêmica dos 
discentes. Ao se ministrar as aulas, percebeu-se algumas dificuldades e facilidades dos 
alunos com aspectos específicos. 

Gráfico 2 - Desempenho dos alunos. Fonte: Autoria Própria 

Após essa análise de desempenho, representada acima no Gráfico 2, concluiu-se 
que os alunos obtiveram bons resultados nos diversos requisitos representados.  Pode-se 
observar que a questão do trabalho em equipe alcançou a melhor posição diante dos 
demais itens, com 20 respostas positivas, e o raciocínio lógico foi o aspecto em que mais 
existiu dificuldade, com apenas 13 respostas. 
 No entanto, foi possível notar, através da observação e questionamentos, a 
dedicação e o encorajamento dos discentes e também a realização pessoal por parte deles 
ao conseguir concluir as tarefas propostas. Há também a questão da intensa coletividade, 
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os alunos tinham uma relação amigável e ética uns com os outros e, com toda essa 
produtividade sempre havia uma boa comunicação nas atividades do curso. 

Para dar ênfase ao desenvolvimento do trabalho, participamos da II EXPOTEC 
(Exposição Científica, Tecnológica e Cultural). As apresentações foram feitas com alguns 
dos alunos do curso, tendo como ferramenta a exibição do que foi ensinado nas aulas, 
como por exemplo o que é um robô, do que ele é constituído e suas funcionalidades, o 
público participante dessa apresentação chegou aproximadamente a 360 pessoas. Desse 
grupo, apenas 30% sabiam realmente o que era um robô e seus componentes, e o restante 
equivalente a 70% tinha ouvido falar mais não tinha conhecimento exato. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Após essa experiência pedagógica com as crianças, concluiu-se que a metodologia 
de ensino que utiliza a programação e robótica como base de estudo se tornou uma 
atividade eficiente no processo de ensino-aprendizagem. Desse modo, almeja-se que essa 
tecnologia seja mais efetiva no ensino fundamental, inclusive, nas escolas públicas da 
cidade de Parelhas e também no interior do estado do Rio Grande do Norte, para que as 
crianças se sintam motivadas pela área da informática e da robótica, além de propiciar um 
bom desenvolvimento habilidades cognitivas como o raciocínio lógico e a capacidade de 
formular hipóteses.  

Para os projetos futuros, pretende-se ampliar cada vez mais a robótica nas escolas 
municipais, tendo como objetivo incentivar as crianças a desenvolverem tanto o 
raciocínio lógico como outras habilidades. No entanto, é imprescindível a instalação de 
laboratórios de informática nas escolas, possibilitando a capacidade de integrar os alunos 
na área tecnológica. Além disso, é preciso promover cursos de robótica educacional para 
a comunidade, ou seja, fornecer atividades diversificadas e oficinas que permitam a 
aproximação das pessoas com a robótica. Dessa maneira, pode-se citar o desenvolvimento 
de projetos futuros que estão sendo elaborados pelo Campus Avançado de Parelhas-RN 
e que apresentam vínculo com a robótica e com a informática. 
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AULAS PRÁTICAS EXPERIMENTAIS DE CIÊNCIAS PARA ESTUDANTES 
DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DO NATAL/RN  

 
 

RESUMO 
 
As aulas práticas experimentais apresentam 
destaque na qualidade do ensino de ciências na 
visão dos professores e estudantes. A partir desse 
pressuposto, a equipe de professores de Biologia 
da Diretoria Acadêmica de Ciências do Campus 
Natal Central/IFRN submeteu um projeto de 
Extensão, através do edital de Fluxo Contínuo n. 
01/2019 – PROEX/IFRN, da Pró-Reitoria de 
Extensão do IFRN. O objetivo foi realizar 
atividades práticas experimentais para estudantes 
do 9° ano do Ensino Fundamental II das Escolas 

Públicas Municipais de Ensino do Natal-RN. O 
projeto está em execução, com vigência em 
dezembro de 2019, e serão contempladas 08 
escolas e aproximadamente 360 estudantes. 
Constatou-se, nos últimos anos, que os 
estudantes estão reagindo positivamente às aulas 
práticas experimentais, assim como, a 
importância do IFRN no desenvolvimento do 
município do Natal, oferecendo uma melhor 
compreensão das aulas teóricas, associadas com 
as aulas laboratoriais. 

 

ABSTRACT

The experimental practical classes present an 
emphasis on the quality of science teaching in the 
view of teachers and students. Based on this 
assumption, the Biology faculty team of the 
Diretoria Acadêmica de Ciências of Campus 
Natal Central / IFRN submitted an Extension 
project, through the Continuous Flow Notice n. 
01/2019 - PROEX/IFRN, of the IFRN Extension 
Pro-Reitoria. The objective was to carry out 
experimental practical activities for students of 

the 9th grade of Elementary II of the Public 
Schools of Natal-RN. The project is in execution, 
effective in December 2019, and will be 
contemplated 08 schools and approximately 360 
students. In recent years, students have been 
reacting positively to the experimental practice 
classes, as well as the importance of the IFRN in 
the development of the city of Natal, offering a 
better understanding of the theoretical classes 
associated with the laboratory classes.

 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino, Ciências, Práticas, Aprendizagem, Estudantes. 

KEYWORDS:  Teaching, Science, Practices, Learning, Students. 

2761 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

1 INTRODUÇÃO 

A disciplina de Ciências compõe a base nacional comum das matrizes curriculares 
dos estabelecimentos que ofertam ensino fundamental, nível de ensino da educação 
básica, no Brasil. Utilizados pelos docentes para o ensino dos conceitos presentes em 
diferentes campos do conhecimento científico, os laboratórios são considerados espaços 
importantes no processo de ensino e aprendizagem. Segundo Santos, 2011, as atividades 
experimentais de laboratório no ensino de Ciências são fundamentais para a interação 
entre os estudantes, concretizando, na prática, as teorias do conhecimento, atuando na 
construção e reconstrução de conceitos científicos. O Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte por ser uma instituição de educação básica, 
superior e profissional, com base na conjugação de conhecimentos técnicos e 
tecnológicos com sua prática pedagógica tem como função social a qualidade 
referenciada socialmente e de arquitetura político - pedagógica capaz de articular ciência, 
cultura, trabalho e tecnologia. A partir desse pressuposto, a Pró-Reitoria de Extensão é o 
setor responsável pelas políticas de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 
(IFRN), com uma das funções sociais estabelecer parcerias com a sociedade civil 
organizada nas áreas de atuação do Instituto. Tal importância revela-se no fato que 
algumas escolas públicas da Rede Municipal de Ensino não apresentam laboratórios de 
ciências, e como a utilização dos laboratórios apresenta um fortalecimento da proposta 
pedagógica, o uso de experimentos em aulas de ciências pode encontrar base nas teorias 
cognitivistas da aprendizagem, uma vez que, promove a interatividade entre o aprendiz e 
o objeto de estudo, proporcionando assim uma integração das Escolas da Rede Pública 
Municipal com o Campus Natal Central/IFRN e consolidando parceria através da troca 
de experiência da prática pedagógica, somando para as duas instituições. Assim, ao visitar 
os laboratórios de Ciência do Campus Natal-Central/IFRN, os estudantes expandiram 
seus horizontes, abrindo novas perspectivas e enriquecendo a aprendizagem, sendo as 
atividades laboratoriais fundamentais na construção de um indivíduo crítico e atuante na 
sociedade. Além disso, apresentando à Rede Pública Municipal de Ensino, a função social 
do IFRN. Portanto, o objetivo deste projeto é realizar atividades práticas experimentais 
para estudantes do 9° ano do Ensino Fundamental II das Escolas Públicas Municipais de 
Ensino do Natal-RN. 

2 METODOLOGIA 

O projeto desenvolve-se nos laboratórios de biologia, química e física da Diretoria 
Acadêmica de Ciências (DIAC) do Campus Natal Central/IFRN, consolidando as 
Ciências da Natureza, Matemática e suas tecnologias, com a participação dos estudantes 
da Rede Pública Municipal de Ensino de Natal/RN. Antes de serem iniciadas as aulas 
práticas experimentais, realizam-se pesquisas bibliográficas com o tema de ciência 
experimental e o uso de novas tendências do ensino nas escolas, conforme Gil (2010). 
Inicialmente há, no miniauditório da DIAC, uma explanação do projeto, a explicação dos 
procedimentos das aulas práticas experimentais, a identificação dos estudantes com 
crachá e a aplicação de questionário. Em cada aula experimental tem um tempo de 
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duração estimado em 40 minutos, totalizando 120 minutos. Cada laboratório comporta no 
máximo 20 estudantes, pois os mesmos fazem um rodízio nos laboratórios de biologia, 
química e física da DIAC. Ao final das atividades laboratoriais aplica-se um segundo 
questionário.  

As atividades prático-experimentais são realizadas quinzenalmente, com a 
participação de dois atendimentos por mês, durante sete meses. O contato prévio foi 
realizado através da Secretaria Municipal de Ensino de Natal, a fim de viabilizar o projeto, 
selecionando as 08 escolas municipais. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As aulas práticas experimentais apresentam os seguintes temas: Estudo do 
microscópio óptico; Estudo de células da folha de Elodea sp; Compreensão do papel da 
experimentação na construção do conhecimento (científico) em física e química.  

A escolha das aulas práticas experimentais se deu a partir da facilidade de 
obtenção dos materiais, e também porque são itens que estão no dia-a-dia dos estudantes, 
estimulando assim, a curiosidade, interação e reflexão dos mesmos. O projeto está em 
execução, com vigência em dezembro de 2019, e iniciaram as atividades a partir de agosto 
do corrente ano com as 08 escolas selecionadas através do Setor de Ações e Projetos do 
Ensino Fundamental, do Departamento de Ensino Fundamental da Secretaria Municipal 
de Educação, conforme descriminado abaixo na Tabela 1. 

Tabela 1: As escolas selecionadas pela Secretaria Municipal de Ensino de 
Natal 

 DATA ESCOLA MUNICIPAL TURNO 
1. 15.08 Terezinha Paulino Vespertino 
2. 29.08 Maria Alexandrina Sampaio Vespertino 
3. 12.09 Francisco Varela Vespertino 
4. 26.09 Luis Maranhão Vespertino 
5. 10.10 Prof. Zuza Vespertino 
6. 24.10 Maria Madalena Vespertino 
7. 14.11 Irmã Arcângela Vespertino 
8. 28.11 Iapissara Aguiar Vespertino 

 
Os resultados permitiram conhecer melhor a importância das aulas práticas 

experimentais para os estudantes da Rede Pública Municipal de Ensino e, oportunamente, 
oferecerá subsídios à Prefeitura Municipal de Natal para que a mesma possa planejar, 
estrategicamente, suas ações e adotar políticas mais coerentes no sentido construir mais 
laboratórios nas escolas, e, dessa forma, incentivar e instigar os estudantes na pesquisa. 
Assim como, permitirão observar também, a importância do ensino de ciência em sala de 
aula e auxiliando na construção de novas interpretações dos conceitos nas áreas de física, 
química e biologia, pois são conceitos científicos difíceis de serem compreendidos, e os 
estudantes terão também um embasamento prático (Figuras 1, 2, 3, 4, 5 e 6). 
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Figura 1: Docentes do Projeto de Extensão. 

 
Figura 2: Bolsistas do Projeto de Extensão. 

 
Figura 3: Bolsistas dos laboratórios de Química e Biologia 
da DIAC. 

 
Figura 4: Estudantes no laboratório de Biologia. 

 
Figura 5: Estudantes no laboratório de Química. 

 
Figura 6: Atividades práticas de Física. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

No decorrer do projeto nos últimos anos, os estudantes desenvolveram uma 
relação melhor entre teoria e prática, aprendendo a manusear corretamente o microscópio 
óptico, visualizando as estruturas celulares, o conhecimento das normas de biossegurança 
e compreendendo os fenômenos naturais com base em conhecimentos físico e químico. 
As escolas da Rede Pública Municipal de Ensino da cidade do Natal tiveram apoio e 
colaboração do CNAT/IFRN, com o intuito de relacionar teoria e prática de ciência, a fim 
de que os mesmos possam concretizar o que observam na teoria, e dessa forma construir 
pensamentos mais críticos e consolidados. A Secretaria Municipal de Ensino sentiu-se 
satisfeito em participar deste projeto, sendo uma parceria com o IFRN estabelecida há 04 
anos, pois iniciou-se em 2015, e com aprovação em 2019, através do Edital Fluxo 
Contínuo 01/2019 – PROEX/IFRN. 

Os resultados do projeto proposto estão sendo registrados em diferentes 
linguagens e enriquecidos pelos depoimentos dos participantes, verificando-se a 
importância das aulas práticas experimentais de ciências para os estudantes, assim como, 
a participação do IFRN no desenvolvimento do município de Natal. A partir desse 
pressuposto, será obtido um rico e fértil material para melhor compreensão da utilização 
de aulas experimentais práticas associadas com aulas teóricas. 
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O TEATRO COMO FERRAMENTA PARA O ENSINO DAS GEOCIÊNCIAS 
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1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

 

RESUMO 
 
O projeto de extensão, Encantando e 
Aprendendo: o teatro vai ao museu, se insere 
como ferramenta de facilitação para a 
transmissão de conhecimento sobre os bens 
minerais explorados no Brasil, com enfoque na 
produção potiguar, para alunos de escolas 
visitantes dentro do Museu de Minérios do RN. 

Suas características, contextualização histórica e 
econômica são temas destrinchados por meio do 
teatro de bonecos e a avaliação referente à 
satisfação dos docentes quanto a metodologia 
apresentada no projeto é feita por meio de um 
formulário quanti-qualitativo realizado online. 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The extension project Encantando e 
Aprendendo: theater goes to the museum is 
inserted as a facilitating tool for the transmission 
of knowledge about the mineral goods explored 
in Brazil, focusing on the potiguar production, 
for students from schools who visited the RN 
Museum of Minerals. Its characteristics, 

historical and economical contextualization are 
themes unchained through the puppet theater and 
the evaluation regarding teacher satisfaction 
about methodology presented in the project is 
made through a quantitative form available 
online.

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Museu, Teatro, Educação, Geociências, Commodities  

KEYWORDS:  Museum, Theater, Education, Geosciences, Commodities 
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1 INTRODUÇÃO 

O Museu de Minérios do RN, aberto a público em dezembro de 2014, é, desde sua 
concepção, um local para aprendizado, pensado em uma perspectiva interdisciplinar. 
Porém, a formalidade que envolve os ambientes de museus, acaba criando um certo 
distanciamento dos visitantes mais jovens. Pensando em melhorar a interface do museu 
com seus visitantes, foi elaborado um projeto de extensão intitulado “Encantando e 
Aprendendo: o teatro vai ao museu”. Visando a maior interação com os alunos visitantes, 
uma maior inserção dos conteúdos e melhoria da interdisciplinaridade, o teatro de 
fantoches surge como uma ferramenta didática repleta de ludicidade, que permite uma 
transmissão de conhecimentos de forma mais espontânea. 

Segundo Lyra (2015), trabalhar teatro no ensino infantil é uma proposta para o 
enfrentamento das dificuldades no processo ensino-aprendizagem entre professor e aluno. 
Dito isso, o processo de conversação que ocorre durante o fazer teatral possibilita melhor 
integração entre o aluno e o conteúdo. A rigidez de um ensino formal pode intimidar 
aqueles que aprendem, mantendo-os calados, sem interação com a produção do 
conhecimento e solitários com suas dúvidas. Mas, a fluidez, maleabilidade e alegria de 
um diálogo com personagens que, diferente dos professores, não estão hierarquicamente 
acima deles, nem possuem autoridade sobre eles, pode destravar seus questionamentos e 
libertá-los para que possam absorver o máximo de conhecimento possível e transmitir 
também os saberes previamente obtidos aos outros colegas e professores.   

  O objetivo do projeto visa a interação da educação com o teatro, sendo o teatro 
considerada uma arte comum de entretenimento para a sociedade há muitos séculos. 
Sendo assim, visando dar continuidade às atividades executadas desde o período em que 
o projeto está em vigência, prosseguindo na expansão das atividades como o recebimento 
de escolas e gerando recursos de aprendizagem dinâmicos, que auxiliam na tarefa de 
ensino/aprendizagem dos conteúdos de geociências e sociais, ligados diretamente ao 
ambiente museal, tendo como ferramenta o teatro de bonecos. 

2 METODOLOGIA 

Foi realizada uma seleção para a primeira fase de realização do projeto, de cem 
escolas públicas e particulares. Estas escolas foram contatadas por meio de seus 
respectivos e-mails ou telefones, disponibilizados pela Secretaria de Educação do RN.  
Os contatos ocorrem ao longo de todo o ano letivo. Dos primeiros contatos, um total de 
24 escolas, já atenderam ao chamado e realizaram visitas no museu, geralmente com 
várias turmas.  

As visitas seguem um roteiro permanente básico, que pode ser modificado para 
incluir informações e/ou conteúdos que os professores acreditem serem úteis para a 
melhor integração entre o conteúdo visto na sala de aula e o exposto durante o guiamento. 
Este roteiro recria as alas nas quais o museu é dividido: pré-história, argila, minerais, 
gemas, recursos minerais do Rio Grande do Norte, rochas e fósseis. Podendo haver a 
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realização da apresentação dos fantoches em um dos salões da exposição, a depender da 
disponibilidade dos voluntários, uma vez que o projeto conta somente com dois bolsistas.  

O roteiro utilizado para a apresentação teatral trata-se de uma conversação entre 
os personagens, que são representações dos bens minerais que ocorrem no RN, como o 
ouro, a scheelita e a halita, os alunos visitantes e os outros bolsistas, funcionários e 
voluntários do museu. Nestes diálogos, os personagens expõem quem são e suas 
qualidades, passando pela sua gênese, formação, associações minerais e características 
físicas e químicas. Dando oportunidade aos alunos de desenvolver um diálogo direto e 
sanar dúvidas.  

Ao encerramento da apresentação são realizados questionamentos aos visitantes 
quanto ao que foi exposto durante o guiamento. Aqueles que respondem às perguntas, 
recebem brindes, que podem ser amostras de halita, diversos tipos de feldspato, quartzo 
e mica.  

Encerrando-se o guiamento, os professores, coordenadores e/ou monitores que 
acompanharam a turma são convidados a responder um questionário quanti-qualitativo 
de vinte questões, de forma digital, que analisa o  nível de satisfação quanto à visitação e 
as informações transmitidas durante sua realização, assim como abre espaço para 
comentários, críticas e sugestões mais articuladas, que podem agir como ferramenta de 
melhora da metodologia aplicada.   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Nos primeiros quatro meses do projeto de extensão, sendo o primeiro mês para 
planejamento e organização, e os três seguintes, de fato, para execução, recebemos a visita 
de 24 instituições de ensino, entre públicas e privadas. As turmas são acompanhadas por 
vários professores e outros funcionários das escolas. Destes, 28 professores, monitores 
e/ou coordenadores foram entrevistados, docentes formados e/ou ministrando as 
disciplinas de geografia, história, matemática, artes, educação física, pedagogia, ciências, 
biologia, dentre outras. 

Dos docentes citados, 50% realizavam sua primeira visita ao museu, 17,9%, já 
estavam em sua segunda visita, 10,7%, na terceira e 24,4%, já haviam realizado 4 ou mais 
visitas. Quanto à avaliação da abordagem e metodologia empregada durante o guiamento 
89,3% acharam a abordagem ótima (figura 1) 

2769 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 
Figura 1 - Gráfico mostrando a avaliação da abordagem adotada durante os 

guiamentos. 

 
No que diz respeito à identificação de elementos didáticos na apresentação, 100% 

dos interrogados afirmaram reconhecer esses elementos no roteiro.  
Do corpo docente citado, 100% afirmou que o tempo de duração dos guiamentos 

foi satisfatório, resposta possibilitada pela flexibilidade e adaptabilidade fornecida pelo 
roteiro e programa do projeto. 91,7% do público analisado afirmou que os alunos puderam 
perceber por meio da prática o processo de interdisciplinaridade, enquanto 4,2% não 
soube opinar e 4,2% negou que o processo foi compreendido pelos discentes. 

Por fim, quando possibilitados de opinar e criticar abertamente sua experiência e 
a validade da visitação para sua vivência e de seus alunos em sala de aula, alguns 
professores afirmaram que a visitação e o teatro complementaram o que estava sendo 
visto em sala de aula, assim como conquistaram e prenderam a atenção do aluno, por se 
tratar de uma atividade lúdica, possibilitando que estes aprendessem de forma 
espontânea.  

Foi observada certa dificuldade para que houvesse a visitação de escolas públicas 
localizadas em áreas mais distantes da qual se localiza o Museu de Minérios do RN, 
devido à baixa disponibilidade de transportes pelo governo do estado e dos municípios.    

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A partir dos dados apresentados é perceptível o nível de aceitação do objetivo 
proposto pelo projeto. Os professores demonstram estar satisfeitos com o método de 
abordagem e os alunos tendem a interagir mais com os personagens teatrais, que com os 
guias tradicionais.  

Os alunos têm apresentado respostas cada vez mais elaboradas quando 
questionados pelos bonecos sobre assuntos apresentados na grade curricular do ensino 
fundamental, assim como conhecimentos gerais e o uso de brindes para gratificar àqueles 
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que se arriscam a responder às perguntas, têm demonstrado ser eficiente, já que aumentou 
expressivamente a participação dos discentes. 

Para melhor avaliação da reação dos alunos é interessante desenvolver um método 
para questioná-los formalmente, mais curto e de menor complexidade que o utilizado para 
os professores, devido ao maior número de componentes e a facilidade de dispersão, 
devido à baixa faixa-etária dos educandos.  

A contribuição dos órgãos públicos se mostrou essencial para realização do 
projeto, já que a disponibilização ou não disponibilização de automóveis para fazer a 
condução dos alunos ao museu é decisiva para sua ocorrência. 

Transformar o processo de aprendizado, que muitas vezes pode ser maçante e 
pouco estimulante, em, de certo modo, uma brincadeira, demonstrou ser um método 
simples e extremamente edificante de transmitir e produzir conhecimento. Os primeiros 
três meses de desenvolvimento da atual edição do projeto de extensão apresentou 
resultados satisfatórios, para os meses seguintes, deve-se expandir esses resultados e, 
levando em consideração o que já foi assimilado, aperfeiçoar o método de ensino. 
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GEO-OFICINA: LEVANDO A GEOLOGIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS DE 
NATAL-RN 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
Conhecer as geociências possibilita a sociedade 
a entender as interações existentes na natureza, 
além de fazer com que o homem possa gerir 
melhor e com sustentabilidade os recursos 
naturais. Assim, como forma de ter mais adeptos 
aos campos das geociências, esse projeto de 
extensão tem como objetivo levar a geologia por 
meio de geo-oficinas as escolas públicas de 
Natal-RN através dos alunos do 
Curso Técnico de Geologia, expondo rochas e 
minerais e fazendo testes rápidos para as suas 
identificações. As metodologias utilizadas para 
conseguir esse objetivo são fundamentadas em 
exposições educativas, interação aluno-aluno-
escola e distribuição de folders. Ao todo, serão 

realizadas diversas visitas em diferentes escolas 
da capital potiguar nos bairros situados na região 
Oeste, Leste, Sul e Norte, pretendendo alcançar 
25 escolas, sendo 1 por viagem, durante o turno 
matutino e vespertino. Esperam-se que mais de 
600 alunos serão beneficiados com esse projeto 
de extensão. Como resultados, desejam-se que, 
depois da divulgação, os alunos das escolas 
públicas visitadas se interessem em estudar no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte Campus 
Natal-Central e que sempre permeiem entre os 
alunos e docentes dessa instituição a função 
social que cada um tem. 

 

 

ABSTRACT 

 

Knowing geosciences enables society to 
understand the interactions that exist in nature, as 
well as enabling man to better and sustainably 
manage natural resources. Thus, as a way to have 
more adherents to the fields of geosciences, this 
extension project aims to bring geology through 
geo-workshops to the public schools of Natal-RN 
through the students of the Technical Geology 
Course, exposing rocks and minerals and doing 
quick tests for their identifications. The 

methodologies used to achieve this goal are 
based on educational expositions, student-
student-school interaction and distribution of 
folders. In all, several visits will be made in 
different schools of the Potiguar capital in the 
districts located in the West, East, South and 
North, with the intention of reaching 25 schools, 
one per trip during the morning and afternoon 
shift. More than 600 students are expected to 
benefit from this extension project. As a result, it 

PALAVRAS-CHAVE: Oficina, Geociências, Geologia, Escolas públicas. 
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is hoped that after disclosure, students from 
public schools visited will be interested in 
studying at the Federal Institute of Education, 
Science and Technology of Rio Grande do Norte 
Campus Natal-Central and always permeate 
among students and teachers of this institution 
the social function that each one has. 
 

KEYWORDS:  Workshop, Geosciences, Geology, Public schools. 
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1 INTRODUÇÃO 

Atualmente, a sociedade sofre com a falta de informações sejam elas nas mais 
diversas áreas do conhecimento. Como reflexo dessa carência de instrução, as pessoas 
desconhecem certos tipos de conteúdo básicos que fariam toda a diferença. E uma dessas 
carência é conhecimento das geociências, tendo em vista que ela é a responsável por 
explicar a formação dos mais diversos tipos de minerais e rochas, diversidades ambientais 
e a extração dos recursos naturais de forma saudável e essenciais ao homem. 

Assim, levando os conceitos basilares de geologia para os alunos do nono ano do 
Ensino Fundamental da rede pública de ensino, por exemplo, farão com que eles possam 
conhecer e tirar suas próprias conclusões a respeito da importância das geociências para 
a sociedade no geral. Além disso, esses estudantes se interessarão pela temática e, 
possivelmente, procurarão o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 
Grande do Norte com o intuito de ingressar no Curso Técnico de Geologia. 

Considerando a educação como um fenômeno social-histórico-cultural, entende-
se que ela pode acontecer em qualquer lugar e a qualquer momento e com qualquer 
pessoa, podendo ser transmitida de pai para filho, de professores a alunos e, 
principalmente, entre alunos e alunos, independente do sexo, raça ou idade. Assim, se 
caracteriza como sendo um processo de transformação das qualidades humanas e a 
especificidade de cada cultura (BRANDÃO, 2005). 

Um dos requisitos mais importantes a serem levados em consideração pelo 
professor no processo ensino-aprendizagem é o de desenvolver meios de dinamizar a 
assimilação de conteúdos por parte dos alunos. Cabe ao professor planejar e refletir sobre 
quais são os melhores métodos e/ou abordagens a serem utilizadas para que haja uma 
aprendizagem significativa, portanto, “o professor deverá ser um verdadeiro estrategista, 
o que justifica a adoção do termo estratégia, no sentido de estudar, selecionar, organizar 
e propor as melhores ferramentas facilitadoras para que os estudantes se apropriem do 
conhecimento” (ANASTASIOU; ALVES, 2004, p. 69). 

Qualquer estratégia de ensino pode agregar valores ao processo de ensino e de 
aprendizagem, na medida em que estão diretamente ligadas ao objetivo proposto 
(RODRIGUES, 2007), portanto, as estratégias de ensino são capazes de dinamizar a 
aprendizagem dos alunos no sentido de torná-la mais significativa. Uma das estratégias 
de ensino capazes de dinamizar a aprendizagem dos alunos são as oficinas pedagógicas, 
porém, o que viria a ser uma oficina? E qual a sua importância pedagógica? Para Schulz 
apud Viera e Volquind (2002, p. 11) a oficina se caracteriza como sendo “um sistema de 
ensino-aprendizagem que abre novas possibilidades quanto à troca de relações, funções, 
papéis entre educadores e educandos”. Portanto, aderir às oficinas de ensino pode ser 
considerado um meio de articular e integrar saberes. 

As oficinas pedagógicas são situações de ensino e aprendizagem por natureza 
abertas e dinâmicas, o que se revela essencial no caso da escola pública – instituição que 
acolhe indivíduos oriundos dos meios populares, cuja cultura precisa ser valorizada para 
que se entabulem as necessárias articulações entre os saberes populares e os saberes 
científicos ensinados na escola (MOITA; ANDRADE, 2006, p. 11). 
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As oficinas possibilitam uma estimulação do saber ao criar e recriar situações, 
materiais, ferramentas e conhecimentos baseando-se na relação do sujeito com o objeto 
de estudo em questão. Ainda para Anastasiou e Alves (2004): 

A oficina se caracteriza como uma estratégia do fazer 
pedagógico onde o espaço de construção e reconstrução do 
conhecimento são as principais ênfases. É lugar de pensar, 
descobrir, reinventar, criar e recriar, favorecido pela forma 
horizontal na qual a relação humana se dá. Pode-se lançar mão 
de músicas, textos, observações diretas, vídeos, pesquisas de 
campo, experiências práticas, enfim vivenciar ideias, 
sentimentos, experiências, num movimento de reconstrução 
individual e coletiva (p. 95). 

Assim, o objetivo geral deste projeto é levar a geologia para as escolas públicas da 
capital potiguar por meio de oficinas educativas entre os alunos do curso técnico de 
Geologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 
Norte. Na ocasião, serão expostas rochas e minerais e, em seguida, realizada a prática de 
descrição dessas amostras, promovendo a prática profissional. 

2 METODOLOGIA 

Essa atividade de extensão tem como propósito divulgar o curso técnico de 
Geologia oferecido pela DIAREN-IFRN, por meio de oficinas interativas promovidas 
pelos alunos dos cursos integrados de Geologia do Instituto Federal Campus Natal-
Central para os estudantes do nono ano do Ensino Fundamental das escolas públicas da 
cidade de Natal-RN.  

Para alcançar a meta, esse projeto será subdividido em três estágios: planejamento, 
operacionalização e execução. Na etapa de planejamento, foi elaborado o presente 
projeto, ou seja, o título, justificativas, objetivos, metodologias, cronograma e resultados 
esperados, além da seleção de 10 discentes do curso de Geologia além da triagem das 
escolas a serem visitadas. 

Na etapa de operacionalização, far-se-á a divulgação do projeto nas escolas e 
o convite aos alunos e gestores a comparecerem nas palestras nos dias e horários pré-
estabelecidos. Além disso, nessa etapa e antes de ir às instituições de ensino pré-
estabelecidas (25 escolas), os alunos juntos com os professores e coordenador do 
projeto farão folders e slides educacionais. 

Por último, procederá a execução do projeto, sendo colocada em prática tudo que 
foi proposto para se atingir os anseios aspirados. Uma vez nas escolas, os alunos da 
DIAREN-IFRN, supervisionados pelos docentes envolvidos, farão a apresentação das 
palestras, abordando informações do tipo: instruções de como se inscrever no processo 
seletivo do IFRN; os porquês de se estudar no instituto e escolher os cursos da DIAREN-
IFRN; os projetos de pesquisa e extensão desenvolvidos no IFRN e, principalmente, 
trazer mensagens motivacionais acerca da educação ser o moto de transformação social. 

Três vezes por semana (terça, quinta e sextas-feiras), pretende-se visitar, por dia, 
3 escolas. O IFRN ficará nas escolas por um tempo aproximado de 60 a 90 minutos. Além 
do mais, aproveitando as oportunidades, serão distribuídos livros educativos do projeto 
PETROTEC (Laboratório de Pesquisa Mineral da DIAREN). 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para observar o desenrolar do projeto, serão realizadas reuniões semanais, na sala 
34 da DIAREN-IFRN, entre todos os membros do projeto. Nesses encontros, 
discutirão os avanços, os impasses e os passos futuros para otimizar o projeto. 

Esperam-se que, depois da divulgação, os alunos das escolas públicas visitadas se 
interessem em estudar no IFRN Campus Natal-Central e que sempre permeiem entre os 
alunos e docentes dessa instituição a função social que cada um tem. Além disso, que eles 
aprendam o estudo petrográfico e mineralógico das rochas e minerais, respectivamente, 
e que os alunos bolsistas envolvidos desenvolvam práticas profissionais. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Portanto, com a aplicação desse projeto pretende-se expandir os horizontes do 
conhecimento sobre as geociências, fazendo com que os alunos possam gostar e que 
queiram estudar no IFRN CNAT, qualificando-se em Geologia. Além disso, formar uma 
corrente de ajuda mútua entre a rede de ensino pública municipal/estadual com a federal, 
fazendo ainda mais oficinas para disseminar os conhecimentos. 
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DIGITALIZAÇÃO DE MATERIAIS MANUAIS PARA SUPORTE DO 
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  RESUMO 
O presente trabalho tem como finalidade dar 
suporte, por meio da digitalização de materiais de 
aulas manuais, através de videoaulas, ajudando 
na aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais - 
LIBRAS. Essa ideia baseia-se no fato de que, 
cada vez mais, o meio digital vem ganhando 
espaço na sociedade atual, por ter melhor 
capacidade de acesso e disponibilidade. 

Desta forma, espera-se que os ouvintes e 
surdos/deficientes auditivos possam ter 
conhecimento da LIBRAS de uma forma mais 
fácil e acessível, colaborando com seu processo 
de aprendizagem e facilitando a interação entre o 
meio social e os portadores de tal deficiência.

 

 

ABSTRACT 
The presented work has the finality to give 
support by means of digitalization of manual 
classes material with video classes, helping with 
the learning of the brazilian sign language - 
LIBRAS. this idea is based on the fact that the 
“digital way” is earning more space in the 
modern society, by having a better capability of 
access and disponibility.  

With that, is expected that the hearing people and 
deaf/auditive deficient could have the 
knowledgment of LIBRAS in an easier and more 
accessible way, collaborating with the process of 
learning and causing the interaction between the 
social way and auditible disabled people to be 
easier. 
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1 INTRODUÇÃO 

Tendo em vista a necessidade de comunicação no corpo social de modo geral com 
os deficientes auditivos e surdos, em abril de 2002, a Língua Brasileira de Sinais - Libras 
- foi determinada como a segunda língua oficial do Brasil pela Lei Nº 10.436. Essa língua 
de sinais também é conhecida como língua gestual devido à utilização de gestos e sinais 
na substituição da fala em comunicações.  

Segundo o dicionário Aurélio de Língua Portuguesa, conclui-se que surdez 
consiste na perda profunda da audição, perda total ou bastante significativa. Em termos 
médicos, a surdez ou hipoacusia é classificada de acordo com o nível da perda auditiva. 
Já a deficiência auditiva significa a diminuição na capacidade de ouvir sons em uma ou 
ambas orelhas.  

Segundo a OMS (Organização Mundial Da Saúde), as pessoas com perda auditiva 
que possuem variância de leve à grave podem ser classificadas como deficientes 
auditivos. Geralmente, essas pessoas com dificuldade de audição se comunicam 
normalmente pela linguagem falada e podem fazer uso de aparelhos auditivos, implantes 
cocleares e outros dispositivos. 

O projeto “mãos que falam” pertencente aos alunos do curso de informática e 
autores deste artigo, tem como objetivo atender a comunidade surda/deficientes auditivos 
e ouvintes na cidade de Parelhas/RN e dar suporte ao trabalho já existente “Mãos que 
sentem, que amam, se comunicam”, de modo que haja uma expansão significativa da 
língua brasileira de sinais e o fácil acesso de materiais digitais que ajudem no desempenho 
da aprendizagem dessa língua.  

 Em Parelhas/RN, observa-se que de um grupo de 133 pessoas consultadas, 21,1% 
não conhece libras, 88% têm interesse em aprender a língua, porém 82% não conhecem 
uma plataforma on-line de ensino gratuito acessível. Por isso, há uma necessidade de 
criar-se um meio de fácil acesso para o público. 

 Visando a necessidade de inclusão social e escassez de materiais e cursos 
disponíveis em escolas públicas, é preciso considerar a ideia de que hoje é fundamental 
aprender Libras, e saber que essa língua não é importante apenas para o deficiente 
auditivo, mas também para todas as pessoas que fazem parte do corpo social, para que 
ocorra bons desenvolvimentos em diversos aspectos tais como os sociais e emocionais, 
por exemplo. 

Assim,  é de suma importância adquirir tal conhecimento e, por meio desse 
projeto, busca-se beneficiar a comunidade parelhense como um todo, dando suporte às 
organizações de interação social e linguística no grupo geral, de modo que haja 
especialização e compartilhamento de conhecimento da língua brasileira de sinais entre 
os surdos e ouvintes, para que desta forma a comunidade surda sinta-se incluída, com 
bom desempenho, conhecimento e expansão da língua brasileira de sinais. 
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2 METODOLOGIA 

Primeiramente, a partir de algumas ideias, formou-se a possibilidade de ajudar 
pessoas portadoras de alguma deficiência. Então, após a leitura de alguns artigos, como  
os de Quadros (2009), Felipe (2007) e Rinaldi (1997), e pesquisas/conversas com pessoas 
envolvidas na área, feitas em diferentes escolas da comunidade, surgiu o interesse na 
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS. Com isso, também, veio a 
necessidade em dar suporte, por meio dos conhecimentos adquiridos no curso integrado 
de informática à comunidade de ouvintes e surdos/deficientes auditivos.  

Ao longo das pesquisas/conversas feitas, buscou-se a Escola Monsenhor Amâncio 
Ramalho, por ser um colégio que já oferece ajuda para pessoas portadoras de algumas 
deficiências. Assim, juntamente com a ajuda da intérprete Gerlany Batista dos Santos, 
que coordena o projeto “Mãos que sentem, que amam, se comunicam”, o qual promove 
o ensino de LIBRAS, o projeto “mãos que falam”  se propôs a dar suporte ao trabalho 
coordenado pela intérprete, através da gravação, edição e transmissão de videoaulas em 
uma plataforma on-line acessível. 
 Com isso, semanalmente, a coordenadora do projeto escolar preparava uma de 
suas alunas, Ianca Thayla de Costa Alves, ensinando-lhe temas diversificados presentes 
no nosso cotidiano. E na semana seguinte era realizada a gravação dos vídeos, que eram 
feitos na Escola Monsenhor, em uma sala própria para ensino dessa língua, ou na 
instituição IFRN – Campus Avançado Parelhas. 
 Em cada gravação, foi utilizada a câmera de um smartphone com qualidade de 
imagem Full HD. Colocada em um tripé, cerca de 1,80m de distância, para que tivesse 
um bom enquadramento. Assim, após serem testados alguns métodos de gravação, o 
método que mais se adequou ao projeto foi o take a take, que consiste em gravar os vídeos 
tomada por tomada, para uma melhor desenvoltura da aluna gravada, e uma melhor edição 
posteriormente.  

            Figura 1 - Processo de edição de vídeos 
 
 Depois de gravado, o vídeo era encaminhado para edição no Sony Vegas, que é 
um software que combina edição de vídeo em tempo real e manipulação de áudio, feita 
no notebook de um integrante do grupo como apresentado na figura 1. O material passava 
pelo processo de corte, adição de imagens entre cada take, remoção de ruídos e adição de 
legendas, lhe dando uma nova dinâmica, proporcionando um bom desempenho e 
aproveitamento de todo o conteúdo. 
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  Figura 2 – Processo de criação de imagens. 
 

Para a criação de imagens, foi utilizado o Paint 3D, que é um programa voltado 
para a criação e edição de imagens como abordado na figura 2, e por fim utilizou-se o 
YouTube que é uma plataforma de compartilhamento de vídeos, servindo para a 
transmissão do conteúdo. 

Com base no que foi exposto, esse projeto terá caráter essencialmente quali-quanti, 
com ênfase na observação e estudo de artigos, e ao mesmo tempo na participação direta 
e pessoal na pesquisa. Ou seja, será necessário o cruzamento dos levantamentos, com toda 
a pesquisa, e todo material feito pelo corpo discente.            

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os assuntos trabalhados nos vídeos, de modo geral, foram bem compreendidos 
pelos usuários alcançados no canal, o que ajudou no bom desempenho da metodologia 
aplicada. 

Figura 3 - Vídeo postado no canal.        Figura 4 – Feedback do vídeo postado. 
 
 Os resultados apresentados nas figuras 3 e 4 são relacionados aos dados 

recolhidos através da análise do desempenho obtido no primeiro vídeo postado, e à 
percepção quanto ao uso do material digital e sua relação com a amplitude e a 
aprendizagem da língua gestual, favorecendo o ensino de forma prática e eficaz. 
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Alcançar e dar suporte ao um número significativo de pessoas é um dos propósitos 

da produção e compartilhamento do material digital. Visto que o estudo em causa era 
digitalizar as aulas manuais e trazer um conteúdo com mais praticidade, tornando 
necessário verificar a avaliação dada pelos usuários por intermédio dos feedbacks feito 
no canal “Projeto MSAC - LIBRAS”, para a coleta de dados comprobatórios de que as 
aulas on-line estariam suprindo a necessidade que havia a princípio. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Tendo em vista que, apesar do avanço da Língua Brasileira de Sinais, uma grande 
parcela do corpo social não tem total conhecimento dela, é necessário atenção e apoio 
para que futuramente essa linguagem gestual alcance um maior número de indivíduos, 
seja ele portador de deficiência ou ouvinte.  

A ajuda fornecida a projetos e fundações que iniciam e incentivam a 
aprendizagem da Língua Brasileira de Sinais muitas das vezes não é suficiente e acaba 
atrasando o desenvolvimento e o crescimento da língua, impedindo uma comunicação 
inclusiva entre as pessoas na sociedade.  
 De acordo com informações do IBGE, de 2016 para 2017, o percentual de 
utilização da Internet nos domicílios subiu de 69,3% para 74,9%, ou três em cada quatro 
domicílios brasileiros. Foi um salto de 5,6 pontos percentuais, em um ano. Isso mostra 
que é viável uma melhor interação, através do compartilhamento de dados por meios 
digitais. 
 Assim, formou-se a ideia que consiste na produção de videoaulas, para um maior 
compartilhamento de conteúdo, tornando o material de ensino da Libras mais acessível 
ao público, gerando uma circulação de informações voltadas para o tema em questão, pela 
rede de internet. 

Como continuidade do projeto, foi necessário o levantamento e análise do impacto 
que os vídeos causaram, tanto nos ouvintes, quanto nos próprios portadores dessa 
deficiência, relacionando suas formas de aprendizagem com o conteúdo disponibilizado 
das videoaulas. 
 Isso mostra que o suporte dado pelo projeto “Mãos que falam” realmente facilita 
o acesso aos materiais que estão relacionados a temática abordada. O processo feito foi 
executado com êxito e teve retorno através de pessoas que têm um real interesse em 
aprender essa linguagem gestual. 

Portanto, conclui-se que através do estudo de algumas alternativas é importante 
dar o devido ensino para pessoas portadoras de tal deficiência, e ouvintes interessados em 
conhecer mais a fundo esse mundo. Assim, por meio de outros projetos, dar espaço à 
inclusão social. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 

 

Esse artigo tem como objetivo 

divulgar os resultados alcançados na 

execução de um Projeto de Extensão 

intitulado “A Física ao Alcance de Todos” 

realizado no IFRN, no município de Nova 

Cruz/RN. A principal ideia é divulgar e 

desmistificar as Ciências, em especial a 

Física. Foram confeccionados 

experimentos de baixo-custo pelos 

participantes e esses foram apresentados 

em escolas da região. Foi obtido sucesso 

na realização dessas visitações e a forma 

de quantificar é a interação do público 

durante as apresentações.

 

 

ABSTRACT 

This article aims to disclose the 

results achieved in the execution of an 

Extension Project entitled “Physics to the 

Reach of All” conducted at IFRN, in Nova 

Cruz / RN. The main idea is to disseminate 

and demystify the Sciences, especially the 

Physics. Low-cost experiments were 

conducted by participants and presented at 

schools in the region. Success was made in 

these visits and the way to quantify is the 

interaction of the audience during the 

presentations. 

PALAVRAS-CHAVE: Ensino de Física; Experimento baixo custo; Nova Cruz/RN 
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1 INTRODUÇÃO 

Há mais de 2.300 anos, Aristóteles já defendia a experiência quando afirmava que 

“quem possua a noção sem a experiência, e conheça o universal ignorando o particular nele 

contido, enganarse-á muitas vezes o tratamento”. Giordan (1999) é bem claro quando diz 

que o papel do ensino por meio da experimentação é de suma importância para o aprendizado 

do aluno, pois relaciona à teoria estudada em sala de aula e desperta um maior interesse 

sobre o tema abordado sem distinção do nível de escolaridade. Por outro lado, os alunos 

também costumam atribuir à experimentação um caráter motivador, lúdico, essencialmente 

vinculado aos sentidos.  

Francisco Jr, Ferreira e Hartwig (2008) afirmam que à medida que se planejam 

experimentos com os quais é possível estreitar o elo entre motivação e aprendizagem, espera-

se que o envolvimento dos alunos seja mais vívido e, com isso, acarrete evoluções em termos 

conceituais. E, Guimarães (2009) mostra que a experimentação pode ser uma estratégia 

eficiente para a criação de problemas reais que permitam a contextualização e estímulo de 

questionamentos de investigação. Enfim, outros trabalhos recentes (Silva et al., 2014; 

Almeida et al., 2017) poderiam ser apontados no sentido de aproximar os conteúdos vistos 

em sala de aula com uma prática experimental ilustrativa em que os próprios alunos podem 

aprender efetivamente ao realizar o seu próprio experimento. Segundo Ferreira et al. (2010) 

os experimentos podem ser conduzidos visando diferentes objetivos, tal como demonstrar 

um fenômeno, ilustrar um princípio teórico, coletar dados, testar hipóteses, desenvolver 

habilidades de observação ou medidas, adquirir familiaridade com aparatos, entre outros. 

Leal e Moita Neto (2013), por exemplo, utilizou o tema Carboidrato: Amido, através do 

processo artesanal de obtenção da goma (amido) e do uso desta para fabricação de cola 

artesanal (grude) para mostrar que é necessário valorizar cada vez mais, pois os saber que 

vem da crença popular de uma determinada cultura pode ser transformado também em 

conhecimento científico. “É sabido que a Química está em tudo, mas é necessário que o 

KEYWORDS:  Physics teaching; Low cost experiment; Nova Cruz / RN 
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docente mostre isto em cada passo para transmitir o saber com sabor.” Leal e Moita Neto 

(2012).  

Este artigo vem relatar como está ocorrendo o Projeto de Extensão, intitulado “A 

Física ao Alcance de Todos”, desenvolvido no Campus Nova Cruz/IFRN, que tem como 

objetivo levar às escolas do município de Nova Cruz, localizado na Microrregião Agreste 

Potiguar, experimentos simples utilizando materiais de baixo custo e de fácil 

reaproveitamento/reciclagem no intuito de despertar o interesse para ciências e tecnologia.   

Para tanto foi pretendido: Estimular o interesse dos alunos para Ciências; Aproximar 

na direção vertical o Ensino Fundamental do Ensino Médio, incentivando o ingresso dos 

alunos da região agreste potiguar em alguns dos cursos oferecidos pelo Campus IFRN/NC; 

Desmistificar a Física, como uma matéria difícil de aprender, através de experimentos 

simples, ilustrativos e de baixo custo. Despertar nos discentes do IFRN/NC a tríplice Ensino, 

Pesquisa e Extensão permitindo assim novas experiências e aprendizados. 

 

2 METODOLOGIA 

Considerando que os experimentos desenvolvidos foram selecionados (alguns deles 

já foram até realizados durante um evento que ocorreu no município de Nova Cruz em 

dezembro de 2015), a partir do mês de junho foram realizadas apresentações em escola da 

rede municipal e/ou estadual de ensino da região Agreste Potiguar, por meio de um conjunto 

de experimentos de ciências em geral (todos com baixo custo), com ênfase na Física.  

Foram realizadas visitações em Escolas Municipais e Estaduais da cidade, e nessas 

apresentações os alunos participantes do projeto fizeram uma rápida apresentação dos cursos 

ofertados no Campus Nova Cruz/IFRN e de outras ações/projetos que estejam em evidência 

naquele período, como as Olimpíadas de conhecimentos (como de História, de Matemática, 

de Física, de Astronomia) e em seguida foram realizados os experimentos de forma a 

interagir e despertar o interesse do público. A cada experimento, foi realizada uma 

explanação sobre o conteúdo científico que o envolve/explica, ora apresentando oralmente, 

com auxílio do quadro branco, ora utilizando slides, com um data-show.   
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Ao final de cada apresentação foi avaliado o conhecimento aprendido pelo público 

durante a apresentação através de um questionário, tais dados serão apresentados por meio 

de artigos em eventos científicos da área. A cada apresentação será feita uma análise, pela 

equipe que compõe o projeto, afim de identificar virtudes, aprendizados e fragilidades de 

cada momento, dessa forma espera-se criar um processo de melhoria contínua. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Será apresentado nesse tópico os fatos ocorridos durante uma das apresentações 

realizada, quando toda a equipe envolvida visitou a Escola Estadual Alberto Maranhão, 

localizada na cidade de de Nova Cruz/RN.  

Imediatamente, tem-se o início dos trabalhos, quando os discentes envolvidos 

fizeram uma explanação explicitando o motivo daquele momento, bem como a apresentação 

dos discentes presentes envolvidos no Projeto de Extensão. Em seguida, ocorre o registro 

em que os discentes estavam apresentando uma das consequências do Teorema de Stevin, 

mostrando um experimento de baixo custo confeccionado pela equipe e as aplicações desse 

conceito no dia-a-dia. 

Seguindo o cronograma, tem-se os discentes participantes do Projeto demonstrando 

um experimento que envolve conteúdos distintos, nesse caso o Princípio de Pascal e 

densidade. Em seguida, tem-se o interesse despertado na turma de 9º Ano dessa escola, os 

discentes estavam tão interessados que em alguns momentos chegavam a levantar da cadeira 

para ver o que estava acontecendo durante a apresentação. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A quantidade dos Discentes internos ao Campus que se mostraram interessados em 

participar do Projeto foi muito maior que o esperado, levando a atingir um dos resultados 

propostos que era despertar o interesse dos Discentes.  
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Durante as apresentações nas escolas, foi percebido um grande interesse do público 

pelos experimentos, bem como surpresa pela forma de explanação da equipe e pelas 

aplicações cotidianas apresentadas por esses enquanto demonstravam na prática os conceitos 

teóricos envolvidos.  

Esses fatos levaram a equipe de Docentes envolvida no Projeto a propor uma 

continuação dessa ideia, sendo que dessa vez ampliando a variedade de experimentos 

confeccionados e até mesmo levar para as apresentações os equipamentos adquiridos pelo 

Instituto que existem nos laboratórios do campus.  
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AGROECOLOGIA PARA QUEM NÃO SABE LER, MAS VIVE NO CAMPO. 
 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Ipanguaçu 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

SOUZA, E.D. ¹; MELO, M.E.B.²; OLIVEIRA, J.M. ³; ALVES, S.M.C.4 ; MACCHI, P.M.5 
 

 

RESUMO
Além do conhecimento de práticas alternativas, 
é importante  ter orientação e acompanhamento técnico 
de forma contínua, para concretizar com sucesso esta 
transição.  Mas , existe ainda o analfabetismo. Dessa 
forma, este projeto visa levar até aos agricultores uma 
nova metodologia de aprendizagem através da 
educação auditiva. Serão produzidos cinco audiolivros 
que deverão ser entregues aos agricultores de 05 (cinco) 
cidades do RN: Assú, Afonso Bezerra, Ipanguaçu, Itajá  
e Mossoró.  Esses áudios funcionarão como ferramenta 
educativa e de transição do sistema convencional para o 

sistema orgânico,  para agricultores analfabetos. Cada 
audiolivro abordará um tema diferente, entre eles: 
Caldas naturais e manejo de plantas espontâneas, pragas 
e doenças; adubação orgânica e deficiência 
nutricional; Tratos culturais; Sementes crioulas 
e sementes transgênicas; Comercialização e 
Alimentação animal. Este trabalho tem por 
principal objetivo, levar até aos agricultores 
uma nova metodologia de aprendizagem sobre 
a ciência: Agroecologia, através da educação 
auditiva. 

ABSTRACT

In addition to knowledge of alternative 
practices, it is important to have ongoing 
coaching and coaching to successfully 
complete this transition. But there is still 
illiteracy. Thus, this project aims to bring to 
the farmers a new learning methodology 
through hearing education. Five audiobooks 
will be produced to be delivered to farmers in 
05 (five) cities of RN: Assú, Afonso Bezerra, 
Ipanguaçu, Itajá and Mossoró. These audios 
will function as an educational and transition 
tool from the conventional to the organic 
system for illiterate farmers. Each audiobook  

will address a different theme, including: 
Natural syrups and management of 
spontaneous plants, pests and diseases; 
organic fertilization and nutritional 
deficiency; Cultivation; Creole seeds and 
transgenic seeds; Marketing and Animal 
Feed. The objective of this work is to 
forestize the school space, so as to provide 
thermal comfort to the Francisca da Salete 
School, besides improving the local landscape 
aspect, in the exercise of environmental 
education.

PALAVRAS-CHAVE: Audiolivro; Agroecologia; Sistema orgânico; Educação auditiva. 

KEYWORDS:  Audiobook; Agroecology; Organic system; Hearing education. 
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1. INTRODUÇÃO 

O uso maciço de produtos químicos vem ocasionando, durante muitos anos, 
inumeráveis lesões ao ambiente e ao homem. A intoxicação humana advém não apenas 
por meio do trabalho na agricultura, o simples ato de "respirar" pode se tornar uma mina 
de exposição, sendo justificado pelo fato de que, durante a pulverização, ocorre a 
dispersão destes produtos no ambiente, contaminando o ar até quilômetros de distância 
da área aplicada (PIGNATTI, 2007). 

Diversos estudos, defendido por BRITO (2006), relata que a maioria dos 
agricultores quando questionados sobre novas formas de tratar pragas e doenças da 
lavoura, gostaria de conhecer metodologias alternativas de controle de pragas. 

Desta forma, há uma passagem para a transição orgânica esperando sua 
exploração. No entanto, para que isto ocorra, não satisfaz ter conhecimento ou “já ter 
ouvido depoimentos sobre “práticas alternativas” ou “agricultura orgânica”“. Não se 
trata mais de troca ou disseminação de conhecimento, visto que, informação eles já 
possuem, a questão agora, está aderida ao saber a metodologia a ser aplicada: como 
usar, quanto usar e onde usar. Para que isto aconteça, é de suma importância haver 
apoio social e político, como também, orientação e acompanhamento técnicos 
adequados para atingir esta transição. Assim como, é necessário que tecnologias e novos 
métodos educacionais saiam da instituição geradora e chegue ao alvo principal, que são 
os agricultores responsáveis por colocar alimentos na mesa de milhões de famílias 
brasileiras. 

Diversas alternativas vêm nascendo transversalmente de inúmeras iniciativas no 
país. Dentre estas opções científicas, encontra-se a Agroecologia, como caminho para 
uma modificação de paradigma do cultivo familiar. De acordo com CAPORAL et al. 
(2007), a Agroecologia se exibe como uma ciência integradora, que adota e se sustenta 
dos saberes, noções e experiências dos agricultores, dos povos indígenas e dos demais 
integrantes sociais intrincados em processos de desenvolvimento rural. 

Esta ciência inovadora e eficaz traz uma proposta de manejo da terra expandido, 
que leva em consideração a sustentabilidade ecológica, a não uso de químicos, sejam 
eles fertilizantes ou controladores de pragas. A segurança alimentar, o viés da 
economia, a conservação de recursos naturais, a equidade social e a produtividade 
(CAPA, 2005), tem que estar em equilíbrio para que o sistema ou cultivo sejam 
considerados sustentáveis. Tendo em vista tais princípios, no meio agrícola pode 
contribuir no arrefecimento da vulnerabilidade de núcleos de agricultura familiar, 
cooperando para a resistência a crise socioambiental, identitária e econômica vivida no 
campo (CAPORAL et al., 2007). 

Associado a prática do cultivo orgânico pelos agricultores familiares, existe um 
abismo que deve ser superado, o analfabetismo, considerado uma forma extrema de 
exclusão. No entanto, o analfabetismo dentro do campo se torna um meio severamente 
ácido e fatal para a saúde de diversos camponeses que são manipulados pela informação 
que se chega até a eles, devido a morbidez de falta de conhecimento correto, são 
inseridos de forma abrupta e confiantes de que estão fazendo o correto em uma 
agricultura moderna e destrutiva. 
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Sendo assim, esse projeto propende levar até aos agricultores uma nova 
metodologia de aprendizagem sobre a ciência: Agroecologia, através da educação 
auditiva. Pretende-se levar a informação via CD e futuramente via DVD. Sabendo-se, 
portanto, que a maior parte dos agricultores não sabem ler e escrever, subtende-se que o 
meio mais rápido e eficaz é usando a educação auditiva, a linguagem a ser utilizada vai 
ser de forma simples e coloquial, visto que uma linguagem científica irá proporcionar 
uma distância ainda maior da agroecologia para a agricultura familiar. A linguagem 
simples irá proporcionar um melhor entendimento da melhor forma de manejo e como 
as atividades ligadas a cada tema recorrente devem ser feitas. 

A aproximação entre a academia e o campo é de suma e de extrema importância, 
pois se agroecologia não chega ao meio rural ou na agricultura familiar, torna-se então 
uma utopia ou um sonho distante da realidade dos agricultores, não cumprindo 
consequentemente o seu propósito de mudança. 

2. METODOLOGIA 

Os audiolivros serão produzidos na sala de Música, que está localizada no 
Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Ipanguaçu. Serão no total, 
cinco audiolivros que deverão ser entregues aos agricultores de 05 cidades diferentes do 
RN: Assú, Afonso Bezerra, Ipanguaçu; Itajá e Mossoró. Esses áudios funcionarão como 
ferramenta educativa e de transição do sistema convencional para o sistema orgânico, 
para agricultores analfabetos. Cada Audiolivro abordará um tema diferente, entre eles: 
Caldas naturais e manejo de plantas daninhas, pragas e doenças; Adubação Orgânica e 
deficiência nutricional; Tratos Culturais; Sementes Crioulas e Sementes Transgênicas; 
Comercialização de Produtos Orgânicos e Alimentação Animal. 

Portanto, o entendimento de que existem novos métodos de aprendizagem e a 
convicção de que construir este novo método é possível, torna ainda mais valoroso a 
intenção de levar os ensinamentos da Agroecologia, via áudio, ao agricultor para que ele 
possa se tornar um instrumento de transformação no meio rural, no qual ele está 
inserido.  

Serão produzidos 05 audiolivros que deverão ser entregues aos agricultores 
como ferramenta educativa, no intuito de promoção a transição, saúde dos agricultores, 
preservação da natureza, conhecimento sobre a agroecologia, e geração de renda e de 
alimentos saudáveis. Cada audiolivro abordará um tema diferente: 

1) Caldas naturais e manejo de plantas daninhas, pragas e doenças; 
2) Adubação orgânica e deficiência nutricional; 
3) Tratos culturais  
4) Sementes crioulas e sementes transgênicas; 
5) Comercialização de Produtos Orgânicos; 
6) Alimentação animal. 

As orientações para manejo e cultivo orgânico foram baseadas nos seguintes 
materiais: Na cartilha: “Agroecologia: Manejo de Pragas e Doenças”, do Projeto: 
Agricultura Familiar, Agroecologia e Mercado. Apoiado pela Fundação Konrad 
Adenauer; Na Circular Técnica da Embrapa (1999) com o tema: Alternativas para 
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suplementação de ruminantes no período seco, na Região Meio-Norte. Teresina: 
Embrapa Meio-Norte, 55 p. (Embrapa Meio-Norte. Circular Técnica, 23) e Guia do 
Produtor Orgânico. Como Produzir Alimentos de Forma Ecológica produzido pela 
Sociedade Nacional de Agricultura; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas 
Empresa e pelo Centro de Inteligência em Orgânicos, 2015.  

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados previstos por este projeto são: Garantia da inclusão do agricultor 
analfabeto dentro do sistema orgânico de transição, progresso na produção e 
consequente melhoria na qualidade de vida. Além disso, preveem-se a conquista da 
independência do uso de insumos químicos e da venda indireta. Colaborando, desta 
forma, para uma mudança na realidade do camponês com a superação do analfabetismo 
funcional. 

Para tanto, é de fundamental importância, salientar os impactos positivos que 
irão beneficiar as comunidades envolvidas, visto que a agroecologia é uma ciência que 
proporciona um manejo que visa a redução dos impactos sobre o equilíbrio biológico. 
Consequente a isto, a zona abrangida na proposta, tende a serem núcleos ativos de 
produção, através desta capacitação e a assistência técnica dada aos produtores por meio 
dos audiolivros, sendo fundamental para o aperfeiçoamento e a emancipação 
profissional. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Considera-se importante o atendimento dos anseios pela busca de identidade da 
agricultura familiar sobrepondo ao sistema da agricultura moderna, envolvendo o berço 
familiar na prática de tecnologias de cultivo orgânico com pretensão de ultrapassar as 
barreiras do analfabetismo através da produção de audiolivros, superando desta forma o 
abandono social para com os que não sabem ler e escrever. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
Neste trabalho, no direcionamento de um 
estudo de abordagem quali-quantitativa, 
apresentamos o perfil social, acadêmico e 
econômico dos participantes dos Projetos 
de extensão intitulados: PRÓ-REDAÇÃO e 
PRÓ-ENEM, desenvolvidos no âmbito do 
IFRN, especificamente no campus João 
Câmara, os quais propõem ações de 
intervenções pedagógicas no que tange à 
melhoria do desempenho acadêmico dos 

alunos no Enem. Para coleta dos dados, 
aplicou-se questionário no Google Forms. 
Os dados revelam a importância de projetos 
que visam contribuir com melhorias para o 
desempenho dos alunos no Enem, bem 
como mostram a diversidade do perfil de 
alunos oriundos da região do Mato Grande 
e do entorno. 
 
 

 

ABSTRACT 

In this paper, in the direction of a 
qualitative and quantitative approach 
study, we present the social, academic and 
economic profile of the participants of the 
Extension Projects entitled: PRO-
WRITING and PRO-ENEM, developed 
under IFRN, specifically on the João 
Câmara campus, which propose actions of 
pedagogical interventions regarding the 
improvement of students' academic 
performance in Enem. For data collection, 
a questionnaire was applied to Google 
Forms. The data reveal the importance of 
projects that aim to contribute to the 
improvement of students' performance in 

Enem, a s well as show the diversity of the 
profile of students from the region of 
Mato Grande and the surrounding area. 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: ENEM, educação, perfil sócio-econômico. 

KEYWORDS:  ENEM, education, socio-economic profile. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Enem foi criado em 1998 com o objetivo de avaliar o desempenho do estudante 
ao final da educação básica, visando contribuir para a melhoria da qualidade desse nível de 
escolaridade (BRASIL, 2002). Em 2009, teve seu escopo ampliado, quando todas as 
universidades federais passaram a adotar essa forma de seleção para ingresso discente 
(BRASIL, 2002). Dessa maneira, é concebido como um instrumento de seleção para o 
ingresso no ensino superior, sendo um mecanismo avaliativo em larga escala, promovido 
pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O 
exame mencionado é concebido como uma das políticas públicas que vem, continuamente, 
sofrendo modificações em sua estrutura e atingindo um número cada vez maior de 
candidatos.   

  Os dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 
(INEP) revelam desafios em relação ao desempenho dos candidatos.  Neste contexto, tendo 
em vista o que preconiza o Projeto Político Pedagógico (PPP, 2012) do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN no tocante à missão 
institucional, no âmbito de ações de extensão, propomos ações de intervenções no que 
tange à melhoria do desempenho de alunos participantes oriundos de escolas públicas da 
região do Mato Grande no Enem, configurando-se enquanto ações de extensão que 
envolvem alunos da comunidade interna e externa particularmente do campus João Câmara 
através de um curso de capacitação presencial teórico-prático, visando preparar e melhorar 
o desempenho dos participantes no que concerne aos conhecimentos necessários para o 
ENEM, proporcionando alternativas de acesso aos programas governamentais importantes 
e inclusivos para a educação superior, dentre eles: Sisu, Prouni, Pronatec, Instituições 
Portuguesas, bem como financiamentos estudantis: FIES. Nesse contexto, os projetos de 
extensão Pró-ENEM e Pró-Redação são coordenados por docentes do IFRN - campus João 
Câmara, durante três dias da semana (terça, quarta e quinta-feira), com uma carga horária 
de em média 200 horas. A iniciativa objetiva possibilitar o ingresso da comunidade 
concluinte do campus, além de pessoas interessadas da Região do Mato Grande, numa 
dinâmica de capacitação para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Tal região 
possui baixo IDEB. O projeto atende alunos oriundos das seguintes cidades e do seu 
entorno: Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, Jandaíra, João Câmara, 
Maxaranguape, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, 
São Miguel do Gostoso, Taipu, Touros e Parazinho. Vale ressaltar que os projetos 
articulam mecanismos didático-pedagógicos para melhorar a competência leitora e de 
escrita, bem como o desempenho acadêmico dos candidatos nas provas objetivas das 
diversas áreas das provas objetivas e na redação.  

Nessa direção, os projetos desenvolvem ações pedagógicas de capacitação 
presencial teórico-prática, visando preparar e melhorar o desempenho dos participantes no 
ENEM. No que concerne aos direcionamentos metodológicos, neste trabalho, seguimos o 
viés qualitativo e quantitativo. Para a coleta dos dados, utilizamos como técnica o 
mecanismo de questionário do Google Forms online, no contexto das inscrições.  
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      2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O PERFIL SOCIAL, ECONÔMICO E  
ACADÊMICO DOS PARTICIPANTES 

Consoante os dados coletados no questionário de inscrição, em resumo, consta-se 
que 37% dos inscritos residem em João Câmara, 19,2% em Ceará-Mirim, 16,8% em 
Touros e 10,6% na cidade de Bento Fernandes. Esse cenário evidencia a relevância do 
projeto não só no âmbito local, mas também regional. A variedade de municípios atendidos 
poderia ser ainda maior, não fosse a dificuldade que vários alunos relatam sobre a 
disponibilização do transporte por parte das prefeituras. 

 
Gráfico 1: Município - Residência dos inscritos 

 
 

Fonte: Elaborados pelos autores 
 
No que tange à identificação da origem da rede de ensino dos alunos participantes, 

bem como a verificação da participação de discentes da comunidade externa do campus, 
obtivemos os seguintes dados: 

 
Gráficos 2 e 3: Percentual de alunos da rede de ensino pública e privada e da comunidade 

interna e externa do IFRN 

  
                                                        Fonte: Elaborados pelos autores 
 

As vagas para o projeto, como já foi citado anteriormente, foram destinadas 40 
vagas para os alunos do campus João Câmara e 110 vagas para a comunidade externa ao 
campus. A necessidade de disponibilizar essas vagas ao público externo se evidencia na 
demanda de inscrições. Além das 110 ofertadas a esse público, gerou-se uma lista de 
suplentes com mais de 100 alunos da comunidade externa ao IFRN. Tal procura expõe a 
relevância social do projeto, assim como a imagem estimada da formação oferecida pelo 
instituto na comunidade. Verifica-se que o projeto encontra-se beneficiando alunos da rede 
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pública de ensino, e grande parte das escolas estão inseridas em municípios que 
apresentam baixo IDEB do Rio Grande do Norte, especificamente na Região do Mato 
Grande. Observa-se que um grande número desses estudantes enfrenta dificuldades de 
aprendizagem na leitura e na escrita durante o processo de formação. Essas dificuldades, 
muitas vezes, culminam em baixos índices no ENEM. No que concerne aos dados de 
Percentual de alunos que já fizeram, treineiros e nunca realizaram o Exame, bem como 
área de dificuldade, seguem os gráficos: 

 
Gráficos 4 e 5: Percentuais de alunos que não realizam capacitação para o ENEM 

  

Fonte: Elaborados pelas autoras 
 

No tocante ao acesso anterior dos alunos aos cursinhos preparatórios, observou-se 
que um grande número de inscritos (90%) nunca participou do programa nos anos 
anteriores, bem como 90% nunca fez nenhum outro tipo de cursinho preparatório, 
demonstrando a carência de opções para os alunos da região que buscam preparação 
complementar para diminuir a desigualdade formativa quando comparados a alunos de 
grandes centros urbanos e, consequentemente, com mais oportunidades de tal capacitação. 

 
Gráficos 6 e 7: Percentual de alunos que já fizeram e desempenho nas disciplinas 

com mais dificuldades 

 
Fonte: Elaboradas pelas autoras 

 
Os dados obtidos demonstram que a maior parte do público já realizou o exame, 

mesmo que como “treineiro” e busca, através do Pró-Redação/ Enem, uma capacitação que 
dará maior possibilidade de aprovação. Relatam também, que apenas 27,9% nunca 
fizeram, e, portanto, irão fazer o ENEM pela primeira vez. Os inscritos relatam também 
que apresentam maior dificuldade nas disciplinas de Matemática (32,6%), Redação 
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(30,7%) e Português (14,4%), fato esse que, corresponde também, em parte, com as áreas 
de maior déficit nos resultados das avaliações nacionais (IDEB/ SAEB), bem como revela 
a importância do projeto, já que redação e Português encontram-se no rol das disciplinas 
que os alunos apresentam mais dificuldades. 

Essa informação também é de grande relevância para o planejamento de 
distribuição de carga horária das disciplinas durante o projeto e embasa também a 
necessidade de ênfase num projeto exclusivamente de produção textual (Pró-Redação). 
Ademais, constatam-se nos dados de 2018 e 2019 que a nota máxima obtida pelos alunos 
nas provas objetivas foi em média de 200 a 700. No que concerne à prova de redação, 
verifica-se que a nota mais baixa 260 e no máximo 870. De modo geral, as maiorias dos 
alunos relatam que tiraram em média de 400 a 600 pontos na produção textual. 

 
             Gráfico 8: Área de escolha do curso que pretendem seguir 

 
Fonte: Elaborados pelos autores 

 
 No questionamento sobre as áreas pretendidas a se seguir, obteve-se que a área de 

Ciências Biológicas, com 45,2% de preferência, se fixa no topo, acima das áreas de 
Ciências Exatas (23,6%) e Ciências Humanas (17,3%).  

Gráfico 9:  Renda familiar dos participantes 

 
Fonte: Elaborados pelos autores 

 
Em relação à renda familiar, 76,4% declaram que a renda familiar é 

aproximadamente até 1 salário mínimo, enquanto 17,9%, até 2 salários. Esse fato constata 
ainda mais a necessidade de projetos de extensão que visem oferecer oportunidades de 
capacitação a essas comunidades, uma vez que, deixa claro a falta de condições para 
buscar cursos particulares e/ou deslocamento para centros maiores que ofereçam tais 
possibilidades. 

Gráfico 10: Comunidade interna do IFRN-JC 
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Fonte: Elaborados pelos autores 

 
No tocante à participação do alunado oriundo de cursos técnicos do Integrado, em 

particular do campus João Câmara, registra-se em média a participação de 22%. Trata-se 
de público oriundo da Região do Mato Grande, de municípios distintos, matriculados no 
IV ano, dos cursos técnicos integrados oferecidos pelo campus João Câmara. No que tange 
à porcentagem de 78%, trata-se de alunos de João Câmara, bem como de diversos 
municípios da região da Rede Pública de Ensino, alguns já com Ensino Médio Concluído e 
com experiência em outras provas do Enem.   

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS   
Esperamos que os participantes obtenham melhorias no desempenho do ENEM. 

Por fim, assinalamos a importância que o ENEM tem tido nos últimos anos, quando se 
tornou a principal porta de entrada para as universidades e institutos federais. Acreditamos 
que com tais ações de extensão, no âmbito do IFRN João Câmara, estamos contribuindo 
com a melhoria do ensino da região e do entorno do campus mencionado, pois os dados 
evidenciam a necessidade de projetos de extensão que visem oferecer oportunidades de 
capacitação, tendo em vista a falta de condições para buscar cursos particulares e/ou 
deslocamento para centros maiores que ofereçam tais possibilidades, bem como haja vista 
o perfil social, econômico e acadêmico dos participantes. Os dados revelam o 
estreitamento dos laços do campus João Câmara com a comunidade, bem como assinalam 
que os projetos mencionados são de suma importância, tendo em vista que promovem 
curso preparatório para o exame, além de reforçar conteúdos acadêmicos estudados pelos 
alunos concluintes do campus e da comunidade externa.  
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 

Neste trabalho apresentamos, de forma 
qualitativa, a proposta teórico-metodológica 
e o relato de experiência de ações 
desenvolvidas no âmbito do Projeto de 
extensão Pró-redação: desenvolvendo e 
aprimorando competências para o Enem, 
executado no IFRN, em particular campus 
João Câmara. Nessa direção, o projeto de 
extensão propõe ações de intervenções no 
que tange à melhoria da produção escrita da 
redação do Enem de alunos participantes do 
exame oriundos de escolas públicas da 
região do Mato Grande, configurando-se 
como uma ação que envolve alunos da 
comunidade interna e externa  do campus 
através de um curso de capacitação 

presencial teórico-prático, visando 
preparar e melhorar o desempenho dos 
participantes do certame no que concerne 
aos conhecimentos necessários para 
produção da redação. Teoricamente, este 
trabalho ancora-se nos subsídios à luz das 
concepções dos aspectos linguísticos, 
textuais, discursivos e enunciativos da 
produção escrita, como também considera 
os direcionamentos curriculares para o 
ensino preconizados pelo PPP (IFRN, 
2012), bem como os manuais do candidato 
da redação do Enem. 

 
 

 
         PALAVRAS-CHAVE: Escrita, Enem, Pró-redação, Extensão. 

ABSTRACT 
 
In this paper we present, in a qualitative way, the theoretical-methodological proposal and 
the experience report of actions developed under the Extension Project Pró-redação: 
developing and improving skills for the Enem, developed at IFRN, in particular João 
Câmara campus. In this sense, the extension project proposes intervention actions 
regarding the improvement of the written production of the Enem essay of students 
participating in the exam from public schools in the region of Mato Grande, as an action 
that involves students from the internal community. and external from the campus through 
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a theoretical-practical classroom training course, aimed at preparing and improving the 
performance of the participants in the event with regard to the knowledge needed to 
produce the essay. Theoretically, this work is anchored in the light of the conceptions of 
linguistic, textual, discursive and enunciative aspects of written production, as well as 
considers the curricular guidelines for teaching recommended by PPP (IFRN, 2012), as 
well as Enem's essay candidate. 

KEYWORDS: ENEM, Writing, Pró-redação, Extension project. 
 
 
  1 INTRODUÇÃO 

 
Os resultados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP) revelam desafios em relação à produção da redação, tendo em vista o 
grande índice de alunos que zeram a prova, bem como o número reduzido de redações nota 
mil. Nessa conjuntura, segundo os dados divulgados pelo INEP (2016, 2017, 2018, 2019), 
constatamos que houve um aumento significativo no número de inscritos no ENEM, 
todavia o desempenho no exame, por parte dos alunos potiguares de escolas públicas, 
revelam deficiências na preparação para o exame, refletida no baixo desempenho desses 
estudantes.  Tal problemática tem sido uma das principais causas da baixa autoestima e 
falta de motivação dos alunos da Região do Mato Grande e do entorno em participar do 
certame supracitado.  

Nessa direção, reconhecemos que é constante a cobrança por melhorias no ensino 
da Língua Portuguesa, advinda principalmente dos resultados obtidos nos exames 
regionais, nacionais e internacionais sobre leitura e escrita, dentre eles: SAEB (INEP, 
2017) e ENEM (INEP, 2018), etc. Esses instrumentos de avaliação revelam uma realidade 
preocupante e desafiadora com baixos índices no aprendizado de Língua Portuguesa.  

É sabido que o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) faz parte de um 
conjunto de ações governamentais, tornando-se política pública institucionalizada e umas 
das avaliações de grande relevância nacional, pois é a principal porta de entrada para as 
universidades públicas e para os institutos federais.  O exame também é um instrumento 
avaliativo da competência textual dos alunos egressos do Ensino Médio.  É um exame que 
tem efeitos na vida dos jovens brasileiros, porque tem influência nas práticas educativas e 
promove o acesso ao ensino superior, sonho da juventude brasileira. 

Nesse contexto, destacamos a função social do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, tendo em vista o que preconiza o 
Projeto Político Pedagógico (PPP, 2012), quando afirma que as atividades institucionais do 
instituto devem ser comprometidas com a formação humana integral, com o exercício da 
cidadania e com a produção e a socialização do conhecimento, visando, sobretudo, a 
transformação da realidade na perspectiva igualdade social. Nesse percurso institucional 
ifriano, faz-se necessário contribuir com a transformação dos baixos resultados dos textos 
do Enem, através da execução de ações de extensão, articuladas ao ensino, visando à 
transformação social. Considerando isso, apresentamos o Projeto de extensão Pró-
redação1: desenvolvendo e aprimorando competências para ENEM na Região do Mato 
Grande, especificamente no campus João Câmara.  

O Pró-redação é coordenado por docentes de Língua Portuguesa do IFRN (Campus 
João Câmara) e configura-se como uma ação que envolve alunos de escolas públicas da 
Região do Mato Grande, a qual tem um baixo IDEB. São ofertadas anualmente em média 
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150 vagas para toda a comunidade. As atividades são desenvolvidas nas instalações do 
próprio campus, no Auditório Thomé Soares Filgueira. O projeto tem caráter 
interdisciplinar na articulação dos conteúdos trabalhados, bem como na metodologia de 
execução dos debates temáticos com possíveis temas da redação. Ademais, busca garantir a 
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Na execução das aulas e oficinas, 
coloca-se em prática as ações de ensino voltadas para a melhoria da educação da Região do 
Mato Grande, envolvendo principalmente alunos da comunidade externa, ou seja, 
exclusivamente como público alvo os alunos oriundos da rede pública de ensino. O projeto 
mencionado é de suma importância devido favorecer aqueles que não têm oportunidades 
para pagar um curso preparatório para o exame, além de reforçar conteúdos acadêmicos 
estudados pelos alunos concluintes do campus e da comunidade externa.  
 
2  ASPECTOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DO PROJETO 
 

De forma geral e sucinta, o presente projeto é desenvolvido por meio de aulas 
teóricas e atividades didático-pedagógicas para as práticas de leitura e produção de textos 
que acontecem semanalmente nas quartas-feiras no auditório do campus, executadas por 
docentes de Língua portuguesa que pertencem ao quadro efetivo do campus João Câmara e  
docentes de outras áreas, além de convidados externos, numa perspectiva de ensino 
interdisciplinar para integração dos conteúdos abordados e para os debates temáticos. 
Dessa maneira, no âmbito do projeto, ocorreram oficinas de leitura e produção de textos, 
com foco nas competências do Enem, módulos didáticos, bem como debates temáticos 
sobre temas atuais e polêmicos dos possíveis temas, sendo vistos como artifícios utilizados 
para a melhor desenvolver os conhecimentos necessários para a produção da redação do 
ENEM. Nessa direção, o projeto em questão tem como finalidade capacitar e aprimorar o 
desempenho do aluno/participante na produção escrita, considerando as competências 
requeridas pelo edital do exame, com vistas a contribuir com os índices de melhoria na 
escrita da redação e auxiliando no acesso ao curso superior. Desse modo, busca-se 
incentivar também os estudantes a adotarem práticas que os instrumentalizem para a 
produção de textos coesos e coerentes, em conformidade com as diretrizes do exame 
mencionado. Do ponto de vista teórico, fundamentamo-nos nas propostas da Análise 
Textual dos Discursos ─ ATD (ADAM, 2011), em diálogo com teorias linguísticas, 
textuais e discursivas da produção escrita. Para tanto, o projeto tem como ações: 
 
1- Divulgação do Edital.  
2-Inscrição online via formulário e seleção dos inscritos. Em seguida, divulgação do edital 
com o número total de vagas distribuído prioritariamente para os alunos oriundos de 
escolas públicas, mediante sorteio, pois o número de interessados sempre ultrapassa o 
número disponível de vagas. 
3-Entrega de documentação: comprovante de escola pública, assinatura de termo de 
compromisso e cópias de documentos pessoais. 
4-Elaboração de módulos didáticos sobre as competências da redação do ENEM. 
5-Blocos de aulas, oficinas de leitura e produção do texto e debates temáticos 
interdisciplinares com Sociologia, Filosofia, História, Geografia, dentre outros 
componentes curriculares, considerando as últimas provas de redação do Enem, bem como 
temas polêmicos de possíveis para a redação do ENEM. 
6-Simulado de redação do ENEM e reescrita da produção. 
7-Avaliação do projeto e divulgação dos resultados parciais e finais. Resposta do público 
alvo, considerando interesse, procura, participação; relatos de experiência dos professores 
ministrantes das aulas do projeto; diálogos com discentes; aplicação de questionários 
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online; desempenho dos alunos nos simulados, desempenho dos alunos na redação do 
ENEM; impacto social do projeto; avaliação e sugestões, por parte do público e dos 
membros do projeto, referentes à questões pedagógicas e organizacionais. 
8-Participação dos alunos voluntários como bolsistas monitores. 
9-Socialização dos resultados para a comunidade e apresentação de trabalho acadêmico em 
eventos, com o propósito de divulgar o projeto e incentivar iniciativas similares, em relato 
de experiência. 
 
3 AÇÕES DO PROJETO, RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Diversos são os desafios de melhorar e democratizar a educação no Brasil. Assim, o 

Enem possui sua relevância de ser um meio para que uma grande massa acesse as 
Universidades e Institutos Federais, porém, mesmo com um número crescente de 
participantes, os resultados divulgados pelo INEP (MEC, BRASIL, 2015, 2016) revelam 
uma grande deficiência na produção da redação. Nesse viés, consoante o INEP, na cartilha 
do participante do certame (DAEB, 2013, 2016, 2018), o Enem é concebido enquanto 
porta de acesso às inúmeras universidades públicas – como acontece no Sistema de 
Seleção Unificada (Sisu) – e a importantes programas de Governo, ProUni e Fies. Dessa 
maneira, o ENEM é concebido como uma ação governamental institucionalizada e uma 
das avaliações de larga escala de grande relevância social, pois proporciona o acesso à 
Educação Superior. Também é visto como um avanço no que concerne às políticas 
educacionais em nosso país. 

Nesse sentido, o projeto de extensão Pró-Redação objetiva possibilitar o ingresso 
da comunidade concluinte do campus, além de pessoas interessadas da Região do Mato 
Grande e do seu entorno, numa dinâmica de capacitação para o Exame Nacional do Ensino 
Médio (ENEM). Tal região2 potiguar possui baixo IDEB3, ou seja, em média 3,8 (ano de 
referência 2017 da cidade de João Câmara) e abarca as seguintes cidades: João Câmara, 
Maxaranguape, Pedra Grande, Poço Branco, Pureza, Rio do Fogo, São Bento do Norte, 
São Miguel do Gostoso, Taipu, Touros, Bento Fernandes, Caiçara do Norte, Ceará-Mirim, 
Jandaíra, e Parazinho.  

No tocante aos resultados avaliativos de tal produção textual, constatamos um 
grande índice de alunos que zeram a prova e um número reduzido de redações com nota 
máxima (mil). Nesse sentido, destacamos que, nos últimos exames, segundo dados do 
INEP, menos de 60 alunos tiraram nota máxima 1.000 (mil). Esses dados oficiais indicam 
que é preciso mecanismos sociais e pedagógicos para melhorar a competência leitora e de 
escrita dos candidatos. Nesse contexto, de acordo com o INEP (2017), observamos que 
"há, claramente, um desempenho mais insuficiente em linguagens do que nas outras áreas, 
o que reforça o que as avaliações nacionais já indicam que é a enorme dificuldade de 
leitura e escrita dos nossos alunos”.  

A implantação desse projeto desde o ano de 2017 encontra-se contribuindo 
positivamente com a comunidade externa e interna do campus IFRN-JC. No andamento do 
projeto, as aulas têm tido um grande número de participações contando até mesmo com 
alunos que não conseguiram inscrição regular no projeto, mas que frequentaram como 
ouvintes. As inscrições aconteceram online via formulário. Foram realizadas 368 
inscrições, mas em virtude do espaço de realização do projeto, foi necessário selecionar 

                                                 
2 https://www.qedu.org.br/cidade/549-joao-camara/ideb 
3https://g1.globo.com/rn/rio-grande-do-norte/noticia/2018/09/04/rn-nao-atinge-meta-do-ideb-e-tem-o-
terceiro-pior-desempenho-no-ensino-medio-do-pais.ghtml 
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por meio de sorteio apenas 150 inscritos com base no edital. No que tange ao 
gerencialmente das partes interessadas e das questões de comunicação, destacamos ainda:  

 

Quadro 1: Gerenciamento das ações 
GERENCIAMENTO DAS PARTES INTERESSADAS 

Estreitamento da relação da comunidade externa com a Instituição. Alguns alunos participantes do projeto retornam a 

instituição como alunos dos cursos ofertados na modalidade subsequente 

GERENCIAMENTO DAS COMUNICAÇÕES 

Criação de grupos em redes sociais facilita bastante a comunicação entre os membros da equipe (monitores), docentes e 
público beneficiário do projeto.  

Comunicação oficial por e-mail e realização de reuniões frequentes com a equipe.  

Divulgação dos resultados: relatório do projeto; página oficial da instituição; página do projeto; redes sociais; eventos 
(congressos, seminários e outros). A divulgação do projeto também é realizada pessoalmente por membros da equipe em 
escolas do Ensino Médio da região, na página institucional do campus e nas redes sociais. O processo de divulgação tem se 
mostrado efetivo, tendo em vista que tivemos mais de 350 inscritos. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

A seguir, os registros elencados são imagens das ações do projeto no período de 
2017 a 2019. 

 

  

  
Imagens 1 e 2: Fotos das ações do projeto e equipe executora 

Fonte: Arquivos do Projeto (RELATÓRIOS SUAP, 2017-2019) 
 
No tocante às dificuldades, temos enfrentado desafios para a permanência e êxito 

dos alunos, em virtude dos problemas no transporte escolar, bem como uma visível 
dificuldade no acompanhamento das aulas, por causa de uma base de conhecimentos 
insuficiente para o profícuo desenvolvimento de todas as competências do Enem, inclusive 
no que tange aos aspectos linguístico-gramaticais da produção escrita. Embora tenhamos 
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tais problemas, o projeto é produtivo. O alunado da região de baixa verde (comunidade 
externa) tem recebido oportunidades de capacitação, pois o projeto oferece aos estudantes 
melhores condições de concorrência e suporte, ampliando ainda mais as possibilidades da 
comunidade para acesso ao Ensino Superior. 

No que se refere aos docentes participantes do projeto, destacamos que puderam 
vivenciar novas experiências com a comunidade e também no planejamento didático-
pedagógico, em virtude dos aspectos interdisciplinares do projeto. No que concerne à 
participação dos monitores voluntários, são alunos das turmas do 4º ano dos cursos 
técnicos integrado do campus. A participação dos monitores proporciona vivências 
importantes para o desenvolvimento acadêmico. Dentre as atividades desenvolvidas pelos 
bolsistas monitores voluntários de forma satisfatória estão: logística, questões 
administrativas de matrícula dos alunos participantes da comunidade externa, controle de 
frequência, auxílio na organização do material das aulas, organização dos simulados, 
processo de inscrição, divulgação das ações do projeto e produção acadêmico-científica. 
Os bolsistas participantes revelam nas ações: comprometimento, dedicação e eficiência em 
todas as atividades desempenhadas, contribuindo de forma exitosa para a efetivação do 
projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Destacamos ainda que, em 2018, o Projeto de extensão PRÓ-REDAÇÃO obteve 2º 
lugar, na modalidade Pôster, área de Educação, durante o VI Simpósio de Extensão, 
promovido pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) do IFRN, durante a SECITEX 2018, 
realizado no Campus Natal Central, no período de 29 a 31 de outubro de 2018, bem como 
socializamos os resultados parciais no SETED (UFRN, 2018) e SEDOC (IFRN, 2019). No 
ano de 2019, o projeto obteve o 1º lugar na Secitex, na área de Educação.  Por fim, 
acreditamos que com tal ação de extensão, no âmbito do IFRN João Câmara, estamos 
contribuindo com a prática de escrita dos alunos, consequentemente com a melhoria do 
ensino de leitura e produção textual da região do entorno do campus mencionado. Prova 
disso, é que os alunos participantes do projeto estão hoje matriculados em cursos técnicos, 
subsequente, tecnólogos e licenciatura ofertados pelo campus. Desse modo, o projeto 
encontra-se contribuindo com melhorias no desempenho e aumento nos índices de 
aprovação dos alunos de escolas públicas da região do Mato Grande no ENEM, bem como 
proporcionando também maior integração entre o IFRN João Câmara e a sociedade da 
Região do Mato Grande.  
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RESUMO 

 
Neste trabalho, apresenta-se o relato de experiência 
de ações desenvolvidas, desde o ano de 2010, no 
âmbito do Projeto de extensão: Olimpíada de 
Matemática: Prazer em aprender, no campus João 
Câmara. O projeto em tela configura-se como uma 
ação de extensão articuladas às atividades de ensino, 
com a execução de um curso preparatório, 
envolvendo alunos oriundos dos cursos técnicos do 
referido campus, bem como da comunidade externa 
da Região do Mato Grande e do entorno, visando 
melhorar o desempenho e o conhecimento dos 
alunos em Matemática através da participação em 
diversas Olimpíadas de Matemática e revisão de 
conteúdos da educação básica. Anualmente, 
encontra-se prevista a participação dos alunos nas 
seguintes Olimpíadas: OBMEP (Nacional com 1ª e 
2ª fases), OMRN (Estadual com1ª e 2ª fases), OMIF 
(Nacional e com 2 fases) e Canguru (Internacional 

com fase única). Os resultados do projeto, nos 
últimos 10 anos, são satisfatórios. Ressalta-se que 
até o momento, no percurso dos 10 anos de 
atividades do projeto, o campus IFRN-JC obteve 
mais de 115 premiações/ menções honrosas na 
Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas 
(OBMEP), além de 10 medalhas na Olimpíada 
Internacional de Matemática Canguru e 3 na OMRN 
(olimpíada estadual), bem como melhorias na 
aprendizagem dos conteúdos curriculares dos cursos 
técnicos integrados. Em virtude disso, os resultados 
revelam que o campus encontra-se em terceiro lugar 
entre todos os campi do IFRN no que se refere às 
menções honrosas que, por sua vez, fica em terceiro 
lugar entre todos os IF's do país. 

 

 

 

     PALAVRAS-CHAVE: Extensão, Olimpíadas, Matemática, Relato.  

ABSTRACT 

 
In this paper, we present the experience report of actions developed since 2010, in the scope of the Extension 
Project: Mathematical Olympiad: Pleasure to learn, at João Câmara campus. The project in question is an 
extension action articulated to teaching activities, with the execution of a preparatory course, involving 
students coming from the technical courses of the referred campus, as well as from the external community 
of the Mato Grande Region and the surrounding area. aiming to improve the performance and knowledge of 
students in Mathematics through participation in various Mathematical Olympics and review of basic 
education content. Students are expected to participate annually in the following Olympics: OBMEP 
(National 1st and 2nd Phase), OMRN (State 1st and 2nd Phase), OMIF (National and 2 Phase) and Kangaroo 
(International Single Phase). The results of the project over the last 10 years are satisfactory. To date, over 
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the course of the project's 10 years of activity, the IFRN-JC campus has won more than 115 awards / 
mentions at the Public Schools Mathematics Olympiad (OBMEP), and 10 medals at the International School 
Olympics. Kangaroo Mathematics and 3 at the OMRN (State Olympiad), as well as improvements in 
learning the curriculum content of integrated technical courses. As a result, the results show that the campus 
ranks third among all IFRN campuses in honorable mentions, which in turn ranks third among all IFs in the 
country. 
 
KEYWORDS: Extension, Olympics, Mathematics, Report. 
 
1 INTRODUÇÃO 

 
Este trabalho aborda o relato de ações desenvolvidas, desde o ano de 2010, no 

âmbito do Projeto de extensão: Olimpíada de Matemática: Prazer em aprender, no campus 
João Câmara. O projeto mencionado é uma ação extensionista integrada ao ensino, com a 
execução de um curso preparatório, envolvendo alunos oriundos dos cursos técnicos do 
referido campus, bem como da comunidade externa da Região do Mato Grande e do 
entorno, visando melhorar o desempenho e o conhecimento dos alunos em Matemática. 

É sabido que um dos motivos que fazem a Matemática uma das disciplinas menos 
preferidas entre alunos do Ensino Médio é certamente a dificuldade para o seu 
aprendizado. Quando fazemos apenas atividades tradicionais em sala de aula, a disciplina 
se torna uma mera obrigação, um emaranhado de conteúdos obrigatórios de difícil 
compreensão. Nessa direção, este projeto pretende oferecer um conhecimento matemático 
mais aprofundado, dando aos alunos do IFRN do Campus João Câmara e também de 
um curso preparatório para o IFRN da cidade de Touros mais condições de competir nas 
principais provas de olimpíadas de matemática existentes: OBMEP, OBM, OMIF, OMRN 
e Canguru. São oferecidas aulas semanais para aos alunos do IFRN e aulas mensais aos 
alunos do cursinho Lógico  com resolução de problemas. A ideia é que o trabalho 
produzido pelos alunos se transforme em material didático. O projeto ancora suas práticas 
didático-pedagógicas em problemas matemáticos presentes nessas olimpíadas. São 
problemas bem elaborados e didaticamente divididos. Para resolvê-los, torna-se 
fundamental dominar os conteúdos matemáticos básicos. O aluno desenvolverá mais 
autonomia na medida que aprende a justificar o seu conhecimento. 

Observa-se que o conhecimento médio em Matemática de um aluno que entra no 
campus João Câmara no 1º ano do curso integrado revela muitas dificuldades de 
aprendizagem. A expectativa de premiação numa olimpíada de Matemática pode fazer um 
aluno estudar mais e com maior qualidade, sendo motivador. Vários alunos estudando de 
forma sistemática para as Olimpíadas permitem a formação de grupos de estudo e de 
pesquisa. Grupos que podem desenvolver projetos que gerem novos conhecimentos e 
idéias em vários ramos da Matemática. Ter alunos de alto nível e com boa produção é 
justamente o perfil que cabe adequadamente a um Instituto Federal como o IFRN. 
Este projeto contribui, além os expressivos resultados nas provas discursivas de 2ª fase da 
Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), para uma massa crítica de 
alunos com melhor nível em matemática, mais críticos, pois aprendem a justificar o 
conhecimento matemático e mais confiantes para os desafios que virão além do IF. Os 
alunos do cursinho Lógico, oriundos da comunidade externa do entorno do campus, 
demonstram também crescimento nas expectativas de evolução do aprendizado. Nesse 
sentido, as ações contínuas e sistematizadas do projeto, bem como as experiências 
acumuladas pelo próprio projeto em anos anteriores, tornam-se elementos que ancoram e 
fundamentam nossas práticas.  
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O projeto realiza aulas teóricas de conteúdos abordados nas provas e resolve 
problemas de anos anteriores. Executa palestras com professores de Matemática com 
experiência em preparação de Olimpíadas. Realiza aulas práticas nos laboratórios de 
informática e matemática. Utiliza material didático online de um portal vinculado à 
OBMEP. Produz materiais concretos manipulados pelos alunos. Ano após ano, só 
melhorou o desempenho nas 4 olimpíadas que participa. Para exemplificar, temos as 
premiações obtidas na OBMEP: 2010 - 2 menções honrosas; 2011 - 6 menções honrosas. 
2012 - 13 menções honrosas; 2013 - 13 menções honrosas e uma medalha de bronze; 2014 
- 14 menções honrosas e duas medalhas de bronze.2015 - 11 menções honrosas e duas 
medalhas: uma de prata e outra de bronze; 2016 - 16 menções honrosas e uma medalha 
(prata), 15 menções em 2017, 18 menções  e 1 medalha de bronze em 2018, além de 
10 medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática Canguru e 3 na OMRN (olimpíada 
estadual). 

Nessa perspectiva, o projeto é relevante, pois almeja desenvolver o raciocínio 
lógico e matemático dos alunos, tornando o fazer matemático um hábito acompanhado de 
prazer, o que menciona o título do projeto. Pretendemos conseguir um ambiente favorável 
ao aprofundamento do saber matemático e promover uma maior autonomia para o processo 
de aprendizado do aluno. O aluno irá aprender a justificar o conhecimento que adquire e 
verá as diversas possibilidades de sua aplicação. Enfim, pretende melhorar a qualidade do 
conhecimento matemático dos alunos do integrado do campus João Câmara do IFRN. Tal 
aluno com melhor conhecimento cria condições para a formação de um grupo de pesquisa 
no Laboratório de Matemática do Campus João Câmara. Ele pode produzir materiais. 
Dessa maneira, o discente deixa de ser um elemento passivo em relação ao conhecimento e 
passa a ser gerador desse fascinante processo. 
 
2  ASPECTOS METODOLÓGICOS DE EXECUÇÃO DO PROJETO 
 

No tocante aos aspectos metodológicos do projeto, assinala-se que o projeto de 
extensão tem anualmente duração prevista de dez meses (março a dezembro) com previsão 
de dois encontros semanais de 4h cada. Uma turma pela manhã para alunos da comunidade 
externa oriundos da Região do Mato Grande e do entorno do campus e outra turma à tarde 
para os alunos do IF. Anualmente, encontra-se prevista a participação nas Olimpíadas. 
Durante as aulas, são resolvidas questões de provas anteriores. Durante a resolução de 
atividades, realiza-se revisões e elaboração de materiais didáticos de conteúdos anteriores 
necessários para a resolução dos exercícios propostos e problemas desafios, englobando 
conteúdos matemáticos. As aulas são temáticas e cria-se um cronograma prévio o qual é 
divulgado. Com isso, esperamos atrair uma maior parcela de alunos. Observamos que 
quando existe uma apresentação de novo conteúdo, há um aumento na frequência de 
alunos. Ressalta-se que materiais de apoio didático como apostilas e vídeos são oferecidos 
no decorrer das atividades do projeto. No projeto, promovem-se também atividades serão 
propostas para em grupo. Monitores voluntários possuem a responsabilidade de realização 
e aglutinação dessas atividades. Produzir um material que possa ser utilizado por outros 
alunos é uma meta desse projeto. Ao final do curso, um produto didático, ou seja, um texto 
contendo as atividades mais interessantes realizadas bem como a performance nas 
competições é escrito e disponibilizado para os demais alunos. 

De forma geral, na ação extensionista, promovemos: 
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1 - Participação em Olimpíadas de Matemática: Olimpíada Canguru de Matemática, Olimpíada de Matemática dos Institutos Federais, 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP) e Competição de Matemática do Rio Grande do Norte. Ao final do 
projeto os alunos terão passado por várias Olimpíadas. 
2 - Aulas regulares preparatórias para Olimpíadas para os públicos interno e externo do campus. As aulas preparatórias do projeto focam 
em três tipos de atividade: resolução de questões de provas de olimpíadas anteriores, aulas temáticas e aplicação de simulados. 
Aulas ministradas semanalmente com os alunos do Campus João CâmaraAulas ministradas com os alunos do curso Lógico do município 
de Touros3-Produção de material didático-pedagógico para as aulas teórico-práticas. 
4-Atividads avaliativas: Duas avaliações presenciais estão previstas ao longo do processo. A performance do aluno será usada como 
forma de avaliação. Todas as aulas terão listas de presença, bem como a participação nas referidas competições. Os resultados da 
participação em cada uma das 4 olimpíadas previstas serão elaborados e divulgados.5 - Divulgação de resultados do projeto eventos. 
Divulgação dos resultados dos alunos do campus nas cinco olimpíadas em matérias escritas no site do Instituto. O resultado das 
participações nas olimpíadas são apresentados a toda comunidade escolar por meio de planilhas e relatórios. 
6- Evento de entrega da premiação com presença de pais e dos alunos. 
 

3 AÇÕES DO PROJETO, RESULTADOS E DISCUSSÕES 
Apresenta-se os dados de participação e premiações nas Olimpíadas: 

 
Tabela 1: Resultados e participação do campus na OBMEP 

 

 
Fonte: Elaborada pelos autores/ Arquivos do projeto 

Tabela 2: Resultados e participação do campus na OBMEP 
 

 
 

  

2810 



 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

5 

Fonte: Elaborada pelos autores/ Arquivos do projeto 
Nas tabelas, constata-se a  participação dos alunos nas Olimpíadas OBMEP, OBM, 

OMR, Canguru e OMIF, no âmbito estadual, nacional e internacional. Como vimos, até o 
momento, no percurso dos 10 anos de atividades do projeto, o campus IFRN-JC, obteve 
115 premiações. A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas - OBMEP é 
um projeto nacional dirigido às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, promovida com recursos do Ministério 
da Educação e do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações.Criada 
em 2005 para estimular o estudo da matemática e identificar talentos na área, a OBMEP 
tem como objetivos principais: Estimular e promover o estudo da Matemática;Contribuir 
para a melhoria da qualidade da educação básica, possibilitando que um maior número de 
alunos brasileiros possa ter acesso a material didático de qualidade; Contribuir para a 
integração das escolas brasileiras com as universidades públicas, os institutos de pesquisa e 
com as sociedades científicas e Promover a inclusão social por meio da difusão do 
conhecimento. 

No que concerne aos aspectos de dificuldades a serem enfrentadas no decorrer do 
projeto, assinala-se: embora tenha havido a total disponibilidade da direção para liberação 
de recursos para a viagem dos 5 alunos classificados para OMIF 2018 em Muzanbinho-
MG, a viagem acabou não acontecendo em virtude da fonte de recursos não ser suficiente 
para o custeio. A lição aprendida foi que o planejamento se torna elemento fundamental 
para viabilização de recursos para angariar a viagem. 

A seguir, os registros elencados são imagens das ações do projeto no período de 
2009 a 2019. 

  

Participação na OMIF 

   

 
Premiações, Participação na OBMEP e Participação na Canguru 
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Fonte: Arquivos do Projeto (RELATÓRIOS SUAP, 2009-2019) 

 
Participação OMRN e Registro de alunos da comunidade externa ao campus que 

participam do projeto e muitas vezes retornam ao campus enquanto alunos dos cursos 
técnicos integrados e continuam no projeto como alunos do IF, contribuindo para estreitar 
e fortalecer os laços do IFRN com a comunidade. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Ressalta-se que até o momento, no percurso dos 10 anos de atividades do projeto, o 
campus João Câmara obteve premiações e menções honrosas, bem como melhorias na 
aprendizagem dos conteúdos curriculares, contribuindo para a melhoria no ensino e na 
permanência e êxito dos discentes participantes, bem como integração com a 
comunidade.Anualmente, encontra-se prevista a participação dos alunos nas seguintes 
Olimpíadas: OBMEP (Nacional com 1ª e 2ª fases), OMRN (Estadual com 1ª e 2ª fases), 
OMIF (Nacional e com 2 fases) e Canguru (Internacional com fase única). Os resultados 
do projeto, nos últimos 10 anos, são satisfatórios. Salienta-se que no contexto dos 10 anos 
de atividades do projeto, o campus IFRN-JC obteve mais de 115 premiações/ menções 
honrosas na Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP), além de 15 
medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática Canguru e 3 na OMRN (Olimpíada 
estadual), bem como melhorias na aprendizagem dos conteúdos curriculares dos cursos 
técnicos integrados. Em virtude disso, os resultados revelam que o campus encontra-se em 
terceiro lugar entre todos os campi do IFRN no que se refere às menções honrosas que, por 
sua vez, fica em primeiro lugar entre todos os IF's do país. Considerando que temos o pior 
IDEB do estado que, por sua vez, está entre os 3 piores do Brasil, as conquistas obtidas por 
este projeto nos seus 10 anos é bastante expressiva. Nesse contexto, o projeto é de grande 
relevância, pois tem caráter motivacional para o estudo da Matemática. 
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INCLUSÃO DIGITAL PARA TERCEIRA IDADE COM O USO DO 
SMARTPHONE 

SILVA, P. K. M.1; SILVA, L. B.2; SILVA, I. B.3; OLIVEIRA, J. T. S.4; CAMPOS, R. C.5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal Zona Norte 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

 

RESUMO 
 
A população idosa do Brasil tem 
apresentado grande crescimento nas últimas 
décadas, porém muitos desses idosos estão 
distantes do ambiente digital. Diante disso, 
este trabalho apresenta um projeto de 
extensão desenvolvido com o intuito de 
proporcionar a inclusão digital para pessoas 

da terceira idade da zona norte de Natal. 
Neste projeto foi elaborado um curso de 
smartphone voltado para o uso de redes 
sociais. Os resultados demonstram o 
sentimento de confiança e autonomia 
adquirido pelos participantes.

 
 

 

ABSTRACT 

 
The elderly population of Brazil has 
demonstrated large growth in last decades, 
however many of these seniors are far from 
the digital world. Therefore, this article 
presents an outreach project developed to 
provide   the   digital   inclusion   for   elderly               
 

 
 
 

people from north zone of Natal. In this 
project was elaborated a smartphone course 
focused on social networks. The results 
demonstrate the confidence and autonomy 
acquired by the students.

PALAVRAS-CHAVE: Inclusão Digital, Terceira idade, Redes Sociais, Smartphone. 

KEYWORDS: Digital inclusion, Senior citizen, Social networks, Smartphone.  
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1 INTRODUÇÃO 

Ao longo dos anos, a qualidade de vida da população brasileira tem apresentado 
constante crescimento. Segundo dados do IBGE (2018), a expectativa de vida do brasileiro 
atingiu uma média de 76 anos em 2017, um número bastante expressivo comparando-se com 
décadas anteriores. Com o aumento da expectativa de vida e a diminuição da taxa de 
natalidade, naturalmente há um grande crescimento da população idosa no Brasil, que 
segundo projeção do IBGE deve dobrar até 2042, em comparação com os números 
apresentados em 2017, que passavam de 30 milhões de pessoas idosas. Dessa forma o 
número de idosos ultrapassará o quantitativo populacional de jovens no país. 

 Nesse sentido a qualidade de vida do idoso é um tema que ganha cada vez mais 
evidência. Na atual sociedade em que vivemos, a utilização de tecnologias digitais se tornou 
um elemento indispensável em muitos aspetos da vida humana, interferindo desde as 
relações pessoais até a vida profissional. O letramento digital se tornou uma habilidade 
fundamental na atual configuração da sociedade, como ressalta Bez et al. (2006), há uma 
implícita cobrança social que todos estejam alfabetizados com essa nova linguagem. 

Portanto a inclusão digital se apresenta como um fator importante na busca por uma 
vida mais saudável pelo idoso, o sentimento de inclusão através das possíveis interações 
digitais contribui principalmente para a saúde mental do indivíduo. A abertura de 
comunicação propiciada pelas tecnologias digitais consegue contribuir para a melhoria da 
autoestima do idoso, assim como o aumento de sua independência (SILVEIRA et al., 2011). 

Contudo, a inclusão digital de pessoas na terceira idade apresenta muitos desafios, 
como o aspecto da formação cultural do indivíduo, pois muitas dessas pessoas possuem 
receio de ter contato com tecnologias por não ter vivenciado essas experiências em seu 
cotidiano. Assim a inserção desse público no mundo informatizado (REIS, 2012) passa por 
um processo de adaptação ao novo universo descoberto. Além disso com o avançar da idade 
surgem debilidades cognitivas causadas pelo declínio sensorial, motor e físico do ser humano 
(FEBRÔNIO, 2017), dessa forma o processo de ensino e aprendizagem precisa respeitar as 
condições desses indivíduos. 

Nessa perspectiva, este trabalho objetiva relatar a experiência vivenciada durante a 
aplicação de um curso básico de smartphone voltado para a terceira idade, contribuindo 
assim para promover a conscientização da importância da inclusão digital do idoso na 
sociedade. Além disso, os relatos também demonstram a importância que a prática teve na 
formação pedagógica dos graduandos em formação que ministraram o curso. Delimita-se 
assim os seguintes objetivos específicos do estudo: explicitar as atividades desenvolvidas no 
projeto e fomentar a discussão do acesso à tecnologia pelo público da terceira idade. 
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2 METODOLOGIA 

O trabalho trata-se de um estudo descritivo, do tipo relato de experiência, elaborado 
no contexto do projeto de extensão chamado A Tecnologia em Benefício da Qualidade de 
Vida do Idoso, desenvolvido pelo IFRN – Campus Natal Zona Norte. O intuito do projeto é 
proporcionar para a comunidade idosa da zona norte de Natal, através de cursos, uma 
formação básica na utilização de microcomputadores, smartphones e tablets, através da 
internet. 

Através do levantamento de dados percebeu-se a necessidade de se desenvolver 
atividades com foco no uso do smartphone, devido a crescente da tecnologia móvel no Brasil 
e suas possíveis contribuições para uma maior independência na vida cotidiana do idoso. 
Assim foi planejado e executado durante o primeiro semestre de 2019 o Curso Básico de 
Smartphone e Redes Sociais para Idosos. 

Durante a fase de planejamento foram organizados os conteúdos a serem abordados 
e elaborado o material didático das aulas. A ementa do curso foi estruturada em 4 módulos, 
sendo o introdutório focado nas configurações básicas do smartphone e os 3 seguintes 
voltados para redes sociais, sendo trabalhados respectivamente WhatsApp, Instagram e 
Facebook, e Youtube.   

Na fase de execução, o curso foi divulgado através de diversos meios de comunicação 
e foram abertas as inscrições para a comunidade. As vagas foram limitadas para uma turma 
de 20 alunos, visando uma boa assistência a todos os participantes. As aulas foram 
ministradas por 5 discentes do curso de Licenciatura em Informática, os quais se revezavam 
entre a ministração da aula e o acompanhamento junto aos idosos. 

O curso foi realizado ao longo de 12 aulas, as quais eram divididas em 2 encontros 
semanais com duração de 2 horas cada um. O único requisito solicitado aos participantes era 
que possuíssem um smartphone para utilizar durante as aulas. Os alunos participantes foram 
cadastrados no setor de TI da instituição para que pudessem utilizar a rede wifi da mesma 
durante as aulas. 

O Curso Básico de Smartphone e Redes Sociais para Idosos foi desenvolvido na sala 
de gestão de negócios do IFRN – Campus Zona Norte, a qual dispunha de quadro branco, 
computador desktop, projetor e mesas hexagonais que permitiam maior flexibilidade de 
organização da turma (ver figuras no tópico de resultados). 

Nas aulas o principal recurso utilizado foi a técnica de espelhamento, na qual por 
meio de um software, a tela de um smartphone era reproduzida em um computador e 
projetada no quadro para que os alunos pudessem acompanhar todos os passos. Dessa forma, 
eles se sentiam mais seguros para explorarem seus próprios aparelhos. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As aulas foram realizadas no turno da manhã, tendo início no dia 20 de maio de 2019 
e se encerrando no dia 26 de junho, em um total de 12 encontros durante esse período. A 
média de idade da turma variava entre 49 e 69 anos, com um número equilibrado de homens 
e mulheres. Os alunos possuíam predominantemente ensino médio completo.  

No início do curso foi entregue aos alunos um questionário de sondagem onde eles 
responderam algumas questões sobre seu contato com a tecnologia. Sobre o uso cotidiano 
do smartphone, a maioria dos alunos respondeu utilizar o aparelho a menos de um ano. Quase 
100% da turma já fazia uso de algum tipo de rede social, porém relataram desconhecer 
muitas das funções disponíveis. 

Durante as primeiras aulas se percebeu a necessidade de fazer algumas adequações 
na metodologia adotada, pois o nível de foco da turma era menor em abordagens mais 
expositivas. Dessa forma modificou-se a estratégia para atividades práticas em maior parte 
da aula, onde os alunos eram estimulados a todo momento a manusear seu smartphone. Ao 
final de cada módulo era entregue um material de apoio aos alunos, contendo tutoriais para 
que pudessem exercitar o conteúdo visto em sala. 

Os principais desafios encontrados durante as aulas constatam a abordagem de Bez 
et al. (2006), onde o medo e a insegurança em lidar com a tecnologia faz parte da realidade 
de muitos idosos. Muitos alunos apresentavam afobação ou desconfiança por se deparar com 
a grande quantidade de informação disponível em seus próprios aparelhos. Por isso o 
trabalho da autoestima foi essencial durante as atividades para que os alunos se sentissem 
confortáveis e se permitissem realizar as práticas propostas.   

As atividades práticas eram organizadas de forma que o ministrante da aula 
demonstrava em seu smartphone uma sequência de passos para os alunos seguir e os mesmos 
a realizavam em seus dispositivos. Durante o percurso, eram apresentados aos alunos os 
termos e símbolos usados comumente no meio digital. Os demais auxiliares sempre 
acompanhavam de perto as ações dos alunos, visto que a turma apresentava diferentes níveis 
de intimidade com o smartphone.  

Ao final do curso foi perceptível o avanço que os alunos tiveram no contato com a 
tecnologia, como relatado por alguns alunos, eles já conseguiam ensinar e conversar sobre 
funcionalidades do smartphone com seus parentes. Quando o idoso passa a dominar recursos 
tecnológicos, ele sente-se mais presente e participativo em seu ambiente (REIS, 2012), 
favorecendo assim sua autonomia e qualidade de vida.  

Desse modo se entende que o curso concluiu seu objetivo de conscientizar os idosos 
em mudar sua visão sobre a tecnologia. Em que a aprendizagem dos alunos durante o período 
de curso foi apenas uma parcela do que ainda podem aprender, mas servirá de passo inicial 
para que busquem um maior aprofundamento no mundo digital. 
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Fonte: autoria própria. 

4    CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto proporcionou aos idosos participantes uma evolução na relação que eles 
tinham com a tecnologia, saindo de uma completa insegurança e medo apresentado por 
alguns, para um despertar em buscar novas aprendizagens. Dessa forma contribuindo não só 
para a otimização de tarefas que podem ser feitas com o auxílio da tecnologia, mas para uma 
conscientização crítica e um novo olhar para o mundo. Sendo também uma experiência 
enriquecedora para os discentes em formação que ministraram o curso, pois através do 
projeto foi possível aperfeiçoar aspectos da prática docente, como a necessidade de 
compreender as dificuldades do aluno e o auxílio para que eles desenvolvam um pensamento 
reflexivo sobre o que é aprendido. Espera-se que projetos desta natureza possam ser 
desenvolvidos futuramente com maior amplitude, para que se possa atingir um maior 
contingente da população idosa, que tanto necessita se incluir no universo digital. 

 
 

Figura 1 - turma dividida em grupos Figura 2 - turma durante a aula 

Figura 3 - atividade prática Figura 4 - integrantes do projeto 
 e concluintes do curso 
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Esse projeto foi concebido a partir de uma demanda dos alunos do IFRN João Câmara, os quais identificaram uma lacuna no alcance da divulgação das ações realizadas no

Instituto e as cidades e comunidades onde eles residem. Nas menores cidades, o acesso ao IFRN é frequentemente descrito como algo muito além da realidade dos alunos

das escolas públicas da região. Dessa forma, este projeto tem como objetivo principal promover uma maior integração entre o IFRN - Campus João Câmara e a população dos

municípios da Região do Mato Grande, em especial alunos e professores de escolas públicas desses municípios. Essa integração será realizada através da realização de ações

conjuntas, promovidas por alunos e servidores do IFRN - Campus João Câmara, em parceria com alunos e servidores das escolas públicas locais, e com o poder público local.

Em 2018, foram beneficiados pelo projeto cerca de 200 munícipes da cidade de Jandaíra/RN. Como metodologia de execução,foram realizadas reuniões de articulação entre os

membros do projeto e integrantes da comunidade local. A partir da reunião, foi realizado o plano de ação e atividades a serem realizadas no evento de divulgação. O evento foi

composto por ações como a Mostra de Cursos do IFRN João Câmara, apresentações culturais e de trabalhos realizados por alunos e professores do IFRN e da escola que

receberá o evento. No início do ano letivo, alunos do 9o ano da escola que sediou o evento foram levados para conhecerem o campus do IFRN João Câmara. Como resultados,

espera-se mostrar aos cidadãos de Jandaíra algumas das atividades realizadas pelo IFRN, provendo transparência das ações, assim como a aproximação entre o Instituto e a

comunidade. Também se espera despertar maior interesse estudantes de ensino fundamental da cidade a ingressarem como alunos no IFRN.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Cultura, Conhecimento, Inclusão, Experiências.

Conforme afirma Barreto (2014), os Institutos Federais (IF) tem por finalidade atuar pelo desenvolvimento local e regional. Para isso, os IFs precisam estar próximos da realidade

local, dialogando com a comunidade. Por sua natureza pública, considera-se como um dos principais papéis exercidos pelos IFs a execução de ações junto à comunidade que

incorporem setores sociais historicamente excluídos do processo de desenvolvimento. A Região do Mato Grande Potiguar está localizada no litoral norte do estado e é composta

pelos municípios de João Câmara, Parazinho, Pedra Grande, Pedra Preta, São Bento do Norte, Jandaíra, Guamaré, Poço Branco, Pureza, Taipu, Touros e São Miguel do

Gostoso. Assim, alunos do IFRN João Câmara identificaram uma lacuna no alcance da divulgação das ações realizadas no Instituto e as cidades e comunidades onde eles

residem. Nas menores cidades, o acesso ao IFRN é frequentemente descrito como algo muito além da realidade dos alunos das escolas públicas da região. Dessa forma,

este projeto tem como objetivo principal promover uma maior integração entre o IFRN - Campus João Câmara e a população dos municípios da Região do Mato Grande, em

especial alunos e professores de escolas públicas desses municípios. Essa integração será realizada através da realização de ações conjuntas, promovidas por alunos e

servidores do IFRN - Campus João Câmara, em parceria com alunos e servidores das escolas públicas locais, e com o poder público local.

Para a execução do projeto foi realizada inicialmente uma reunião entre os membros do projeto (professores e alunos do IFRN JC) e integrantes da comunidade a ser atendida

(entes públicos, professores, líderes comunitários). A partir desse contato com a comunidade, é elaborado o cronograma de reuniões de articulação, assim como o plano com as

ações a serem executadas na Mostra. Os alunos elaboraram uma lista de atividades a serem realizadas, seu prazo e os responsáveis. As ações contidas no plano contemplam

desde a disponibilização de transporte infraestrutura, até a programação e divulgação do evento e orçamento. As ações realizadas envolveram: Mostra de Cursos do IFRN João

Câmara, com realização de experimentos e apresentação dos cursos pelos alunos; Oficinas de artes e apresentações culturais; Palestras sobre saúde, e com os membros da

ETEPE e assistência estudantil; Visita dos alunos do 9o ano da escola que sediou o evento para conhecerem a infraestrutura do IFRN João Câmara. Periodicamente, membros

da equipe se reuniram para decidirem sobre as ações até o dia da execução. Após a execução das ações, ocorreu uma reunião de avaliação.

Todas as atividades realizadas no projeto foram pensadas e planejadas com objetivos acadêmicos, de

conscientização e principalmente, com uma metodologia que impactasse os estudantes da Escola Municipal

Prefeito José Maria dos Santos, de forma que semeasse nos mesmos, a vontade de ingressar nos Institutos

Federais. Então foi vinculada uma parceria do projeto com a prefeitura da cidade de Jandaíra, que promoveram a

realização da 1° feira de história e cultura do Município, onde o IFRN desenvolveu atividades acadêmicas e

culturais. Os alunos participantes foram inseridos em um projeto e aprenderam a lidar com as dificuldades e

imprevistos de realização de um evento em parceria com a escola municipal e entes públicos da cidade. Além da

realização do evento, que contou com a participação de cerca de 500 pessoas na cidade, e das visitas dos alunos

da Escola ao IFRN João Câmara, houve aumento no número de alunos oriundos da cidade de Jandaíra

interessados em ingressar no IFRN.

A partir da realização de uma primeira edição do projeto, a equipe avaliou o evento realizado, e realizou

considerações para aprimoramento e atendimento de uma maior quantidade de pessoas. Considera-se que os

discentes envolvidos no projeto aprimoraram competências ligadas a organização de eventos e articulação com a

comunidade. Assim, para o ano de 2019, serão realizadas também revisões e simulados em língua portuguesa e

matemática, bem como mantidas as visitas guiadas dos alunos ao IFRN – Campus João Câmara.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIA

Fonte: Autoria própria (2018)

Fonte: Blog do Eurípedes Dias (2018)

BARRETO, Marcio Pereira. A REDE FEDERAL DE EDUCAÇÃO E SUA EXPANSÃO NO RIO GRANDE DO 

NORTE: UMA ANÁLISE DO CAMPUS DO IFRN NA CIDADE DE JOÃO CÂMARA/RN. HOLOS, [S.l.], v. 4, p. 415-

437, ago. 2014.

Figura 2 : Mesa de abertura da I Feira de História e Cultura do 

Município de Jandaíra-RN

Figura 1 : Logomarca IFRN Itinerante
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Esse trabalho tem por base motivacional a realidade histórica e os acontecimentos mais recentes de cunho violentos ocorridos nos
entornos da Escola Municipal Macária Gifonni de Medeiros(antes denominada Domingas Francelina das Neves e ainda hoje por
muitos citada) localizada no Bairro Rainha do Prado no município de Florânia.

PALAVRAS-CHAVE: Pobreza, Violência, Exclusão, Escola, Resistência

A violência é hoje de fato um dos principais problemas do país que teve a fome como sua por mazela. De acordo com o Atlas da
Violência 2018 produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), o
número de 62.517 assassinatos cometidos no país em 2016 coloca o Brasil em um patamar 30 vezes maior do que o da Europa.

No Brasil, as questões relacionadas à violência têm ganhado extrema relevância na agenda pública, seja pela realidade fática dos
crescentes números dos índices de violência ou pela própria exploração dessas informações pelos veículos de massa. O combate à
violência permanece como um dos principais desafios à consolidação de uma sociedade democrática.

Promover uma audiência pública para expor os problemas que afetam a escola.
Mobilizar a comunidade escolar para o debate da situação.
Definir local, data e horário da audiência pública( preferencialmente na própria escola)
Convidar os atores sociais da área, famílias, representantes da PM, MP, JUDICIÁRIO, Poderes Executivo e Legislativo e estudiosos do tema.
Realizar o evento e documentar para servir de base para as futuras proposições e intervenções.

Sabemos que oficialmente as escolas tem como objetivo e competência a arte do
ensinar. Essa missão está relacionada tanto com a instrução para o mundo do trabalho
como para a própria vida. No entanto, é cabível lembrar que em face da imprevisibilidade
do futuro os sistemas de ensino são obrigados a se atualizar em virtude da própria
tecnologia e até mesmo das novas formas de produção e das construções e concepções
da sociedade.

GODOY, A. S. Introdução à pesquisa qualitativa e suas possibilidades. In: Revista de
Administração de Empresas. São Paulo: v.35, n.2, p. 57-63, abril 1995.
LEITE ,Lúcia Helena Alvarez. Escola: espaços e tempos de reprodução e resistências da
pobreza . Brasília: MEC, 2015. (Educação, Pobreza e Desigualdade Social, III).
ROLIM, Marcos. A Formação de Jovens Violentos - Estudo sobre a Etiologia da Violência
Extrema (editora Appris).
Atlas da Violência 2018. Disponível em :
http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=33410&Itemid=43
2
Acesso: em: 29 de Abril de 2019.

Espera-se que os resultados culminem em: Trazer para a agenda
pública uma verdade científica dos problemas enfrentados pela escola
e pela comunidade envolvida,

Sensibilizar os poderes, gestores, entidades e a sociedade em geral
para uma atuação de enfrentamento, resistência e prevenção das
situações de violência ou de vulnerabilidade locais.

Figura 1: Atlas da Violência 2018
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POBREZA, VIOLÊNCIA E EXCLUSÃO: a escola como estância 
de resistência às mazelas sociais.
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INCENTIVANDO A DESCOBERTA DE NOVOS TALENTOS MATEMÁTICOS NA 
ESCOLA ESTADUAL ARNALDO ARSÊNIO DE AZEVEDO - CAIC  

Toscano, H. L. S.¹ ; Silva, J. N.² ; Rocha, V. P. M.³ ; Santos, T. T. 4 ;  e Sousa, E. K. V. 5 
1,2, 3, 4,5 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
Diante da dificuldade relacionada a 
aprendizagem de Matemática apresentada pelos 
alunos de escolas públicas e do Índice de 
Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 
2017) de Parnamirim-RN que como em muitos 
municípios é relativamente menor que a média 
nacional, desenvolvemos um projeto de extensão 
com o objetivo de contribuir com o ensino-
aprendizagem da Matemática, bem como 
despertar o interesse dos alunos na disciplina e 

buscar alunos com talento para a referida 
disciplina. Dessa maneira, procuramos criar um 
ambiente estimulante para o estudo da 
Matemática, aspirando melhorar o rendimento 
acadêmico dos alunos, e prepará-los para 
participar e conseguir premiações em olimpíadas 
de Matemática, principalmente OBMEP. Isso 
através de uma intervenção pedagógica na Escola 
CAIC, do referido município.

 

 

ABSTRACT 

 
Faced with the difficulty related to the learning 
of Mathematics presented by the students and the 
Basic Educacional Develpment Indexes (IDEB, 
2017) of public schools of the city of 
Parnamirim-RN, we developed an extention 
project, with the objective of inovating the 
teaching-learning of Mathematics, improve the 
academic performance of students, create a 
stimulating place for the study of math, prepare 
and instigate the student to participate on 
Mathematical Olympics and consequently reach 
a growing number of awards on OBMEP. 
 

PALAVRAS-CHAVE: OBMEP, Ensino-aprendizagem de Matemática, Educação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A dificuldade dos alunos em relação a aprendizagem da Matemática, sobretudo 
na rede pública de ensino, é notória desde as séries iniciais, dado que pode ser confirmado 
após a análise dos Índices de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB, 2017) das 
escolas públicas na cidade de Parnamirim e também em nossa própria experiência 
enquanto alunos de escolas públicas. A partir disso, com o intuito de melhorar a 
aprendizagem de Matemática, bem como, expandir a inclusão científica através da 
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP)1 , escolhemos a 
Escola Estadual Arnaldo Arsênio de Azevedo para desenvolvermos o projeto de extensão 
intitulado: “Olimpíadas de Matemática nas Escolas Públicas: Incentivando a Descoberta 
de Novos Talentos Matemáticos na Escola Estadual Arnaldo Arsênio de Azevedo - 
CAIC”.  

Esse projeto almeja contribui com o ensino-aprendizagem de Matemática em 
relação às aulas tradicionais, buscando através de uma intervenção pedagógica melhorar 
o rendimento acadêmico dos alunos, criando um ambiente estimulante para o estudo da 
Matemática, preparando e instigando os alunos a participar de olimpíadas de Matemática 
e consequentemente, atingir um crescente número de premiações na OBMEP. Para tanto, 
criamos um grupo de estudo com alunos de 4° e 5° anos para o desenvolvimento de 
atividades, oficinas e materiais didáticos, como forma de alcançar os objetivos. 
Destacamos que entre as olimpíadas de Matemática, escolhemos a Olimpíada Brasileira 
de Matemática como a principal, uma vez que os problemas presentes na OBMEP exigem 
raciocínio lógico matemático, versatilidade intelectual para interpretação, estratégias de 
resolução e argumentação, além do conhecimento acerca dos conteúdos básicos de 
Matemática. 

Desse modo, nesse artigo apresentamos o percurso metodológico utilizado no 
desenvolvimento do projeto de extensão, possíveis discursões acerca dos dados 
encontrados e consequentemente, os resultados alcançados/esperados. Além disso, 
explanamos as considerações finais em relação às etapas concluídas até o presente 
momento e também as possíveis conquistas desejadas ao término do projeto. 

 

 
1 A Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas, criada desde 2005, é uma iniciativa 

do Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e do Ministério da Educação (MEC), com realização do 
Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada (IMPA) e apoio da Sociedade Brasileira de Matemática 
(SBM). (SOUSA; COSTA; SILVA, 2012, p. 01). 

KEYWORDS: OBMEP, Teaching-learning of Mathmatics, Education. 
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2 METODOLOGIA 

Como mencionado, esse projeto de extensão pretende diversificar e modificar 
técnicas convencionais de ensino de Matemática, mas para isso é preciso criar um 
ambiente promissor para o estudo matemático, de modo, a apurar o rendimento escolar 
dos alunos, desenvolver uma maior familiarização com questões matemáticas, estimular 
para a atuação em olimpíadas cientificas, principalmente a OBMEP.   

 
Existe uma grande dificuldade no nível de aprendizagem de Matemática dos 

alunos da Escola Estadual Arnaldo Arsênio de Azevedo comprovado pelos índices 
apontados pelo IDEB (2017); como se pode observar na figura acima, a escola está em 
estado crítico já que seus resultados estão muito a baixo da média esperada pelo órgão; 
este foi o motivo que nos fez a escolhermos para desenvolvermos esse projeto.   

O bolsista e os 8 (oito) voluntários que compõem o projeto foram selecionados 
por um formulário online criado no Google forms2, e posteriormente entrevistados pela 
coordenadora, a qual levou em consideração os seguintes critérios: disponibilidade, 
interesse, afinidade Matemática e facilidade em desenvolver atividades ligadas à 
Matemática. Já para seleção dos alunos participantes aplicamos um teste de sondagem 
em 3 (três) turmas do 5° ano, além da recomendação dos professores de Matemática da 
Escola Estadual. É importante destacar que, avaliando os resultados dos testes de 
sondagem, onde o melhor resultado foi 12 (doze) acertos de um total de 20 (vinte) 
questões, percebemos o baixo desempenho das turmas. Assim, dentre os 97 (noventa e 
sete) alunos que fizeram a sondagem, apenas 35 (trinta e cinco) foram selecionados. Após 
a seleção, organizamos uma palestra com os professores de Matemática e os pais dos 
alunos selecionados com a finalidade de apresentar e explicar o projeto e seus objetivos.  

O projeto iniciou algumas semanas antes do início das aulas com as reuniões no 
IFRN/PAR para a construção do cronograma de execução das atividades e a elaboração 
do material. Os recursos didáticos têm como principais objetivos incentivar o estudo da 
Matemática e o raciocínio lógico-matemático dos alunos, através de dinâmicas lúdicas, 
oficinas, simulados e leitura de livros que facilitem o aprendizado da disciplina. Os 

 
2 É um serviço gratuito para criar formulários online. Nele, o usuário pode produzir pesquisas de 

múltipla escolha, fazer questões discursivas, solicitar avaliações em escala numérica, entre outras opções. 
A ferramenta é ideal para quem precisa solicitar feedback sobre algo, organizar inscrições para eventos, 
convites ou pedir avaliações. (BIJORA, 2018). 
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conteúdos das atividades seguem as normas dos Parâmetros Curriculares Nacionais 
(PCNs) referentes às quatro primeiras séries da Educação Fundamental. Desse modo, o 
projeto terá duração de 7 (sete) meses e conta com um encontro semanal de três horas na 
Escola Estadual Arnaldo Arsênio de Azevedo – CAIC, para o treinamento dos alunos e 
três horas adicionais a serem cumpridas no Instituto Federal do Rio Grande do Norte no 
campus de Parnamirim, para estudos, planejamento das aulas, confecção de materiais 
didáticos, bem como, orientação dos bolsistas e voluntários por parte da coordenação do 
projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na buscar em atingir os objetivos, esperamos no decorrer desse projeto 
desenvolver estratégias de ensino que contribuam para o aumento do índice do IDEB da 
escola investigada, bem como melhorar a aprendizagem Matemática e descobrir entre os 
participantes talentos matemáticos, para que sejam melhor direcionados às competições 
olímpicas que além de desenvolver o raciocínio lógico dos mesmos possam também 
favorecer seu desenvolvimento científico através de premiações e bolsas de iniciação 
científica oferecidas pelo IMPA e CNPQ aos premiados. Para tanto, temos como 
estratégia norteadora a criação de uma sala-ambiente adequada para o desenvolvimento 
de aulas diversificadas que cooperará para o aprimoramento e continuidade desse projeto; 
e até como um incentivo para o surgimento de outros projetos. Além disso, esperamos 
que o aluno a partir do desenvolvimento da capacidade na resolução de problemas possa 
encontrar significados e estabelecer relações nas aplicações matemáticas presentes no 
cotidiano. 

No entanto, apesar do projeto ainda está em andamento já conseguimos realizar 
uma comparação em relação ao desempenho dos alunos no teste de sondagem aplicado 
no início do projeto e as atividades executadas no decorrer das aulas e com isso, já é 
possível constatar alguns avanços positivos, no que diz respeito, ao bom desempenho dos 
alunos em sala de aula, como destacado pelos professores da disciplina Matemática da 
Escola. Tal melhoria pode ser o resultado da utilização de estratégias de ensino 
diversificadas, as quais são planejadas e executadas pelos componentes do projeto, de 
modo, a superar as lacunas presentes no ensino-aprendizagem de Matemática e diminuir 
a aversão a tal disciplina que alguns alunos apresentam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Enfim, a dinâmica de atividades desenvolvidas no decorrer do projeto já está 
alcançando resultados gratificantes, o que inclui uma melhoria no desempenho dos alunos 
e oportunidades de interação entre instituições públicas Estaduais e Federais. Com isso, 
pretendemos diversificar o máximo possível as aulas, de modo, a atrair e incentivar todos 
os envolvidos; difundir os saberes; aproximar a realidade do aluno ao conteúdo 
matemático e obter resultados positivos na OBMEP, de modo, a transcender o resultado 
abaixo da média apresentado no IDEB (2017). Além disso, esperamos, expandir nosso 
projeto e mudar a concepção negativa em relação a Matemática que alguns alunos 
apresentam desde as series iniciais e que carregam consigo no decorrer da sua vida 
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acadêmica, ou seja, almejamos por contribuir com mudanças no desempenho dos alunos 
e nos índices de avaliação e, a partir do que já foi realizado podemos concluir que estamos 
caminhando para o alcance desse objetivo. 
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DANÇA EDUCAÇÃO: A ARTE E A LUDICIDADE NO CORPO 

PINHEIRO, Karisa L.C.B.1 ; MESQUITA, Monica M. 2 ; LOPES, Maria L. S. 3 ; FERREIRA. Iadson B. S.4 
e SILVA, Thiago F.5 

1,2 ,3, 4, 5 IFRN – Campus Mossoró 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

RESUMO 
 
O projeto aprofunda a prática da dança no IFRN 
Mossoró, com o objetivo de apoiar a atuação da 
Cia de Dança PassocomPasso, e promover 
educação através da dança ao Centro Estadual de 
Educação Profissional Francisco de Assis 
Pedrosa – CEEP Mossoró. O ensino da dança 
está sendo fomentado no conceito da arte e 

ludicidade, que utilizam performances artísticas 
nas linguagens da dança, teatro e literatura de 
cordel. A metodologia foi pautada na oferta de 
oficinas e apresentação de performances. Como 
resultado, o aluno tem sua consciência ampliada 
em relação a temáticas contemporâneas.

 

ABSTRACT 
 
The project deepens the practice of dance at 
IFRN Mossoró, in order to support the 
performance of the PassocomPasso Dance 
Company, and to promote dance education at the 
Francisco de Assis Pedrosa State Center for 
Professional Education - CEEP Mossoró. The 
teaching of dance is being fostered in the concept 

of art and playfulness, which use artistic 
performances in the languages of dance, theater 
and string literature. The methodology was based 
on the offer of workshops and presentation of 
performances. As a result, the student has his 
awareness broadened in relation to contemporary 
themes.

 

PALAVRAS-CHAVE: Arte, Dança, Educação, Ludicidade, Performance. 

KEYWORDS: Art, Dance, Education, Playfulness, Performance. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto partiu da necessidade de aprofundar o estudo e a prática da dança no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), 
campus Mossoró, dando continuidade ao projeto de um grupo de dança composto por 
alunos jovens e adultos – a Cia de Dança PassocomPasso, que através de Editais 
PROEX/IFRN, tem realizado atividade extensionista durante os anos letivos de 2017, 
2018 e 2019. Tem como objetivo principal apoiar a atuação da Cia de Dança 
PassocomPasso, e promover educação através da dança à uma selecionada comunidade 
externa – o Centro Estadual de Educação Profissional Francisco de Assis Pedrosa – CEEP 
Mossoró. 

O ensino da dança no contexto do projeto, está sendo fomentado no conceito da 
arte e ludicidade, onde a dança pode ser considerada uma manifestação de arte, assim 
como, um instrumento para agir na educação do indivíduo (AGAMBEN, 2017). Portanto, 
a dança está sendo utilizada enquanto uma linguagem que possa mediar o processo de 
ensino/aprendizagem (STRAZZACAPPA, 2017). Foi escolhida a “performance arte” ou 
“performance artística” como estilo proposto pelo projeto, onde o artista busca novas 
formas de exteriorizar o sentimento, capaz de unir diversas manifestações artísticas, tais 
como: dança, música, poesia, teatro, artes visuais, audiovisuais, entre outras. (SOARES, 
2019) 

Com a meta de realizar performances artísticas que se utilizam das linguagens da 
dança, do teatro e da literatura de cordel, o projeto firmou convênio de colaboração com 
a “CIA Espelhus de Teatro” e com a “Academia Mossoroense de Literatura de Cordel” 
(AMLC), para apoio das oficinas com os alunos extensionistas (IFRN/Mossoró) e alunos 
da escola beneficiada (CEEP/Mossoró). 

A metodologia foi pautada na: (a) oferta de oficinas de dança, teatro e literatura 
de cordel, para os alunos extensionistas; (b) apresentação de performances artísticas para 
a comunidade interna/externa; e por fim, (c) participação em eventos acadêmicos, 
científicos, artísticos, desportivos e/ou culturais do IFRN ou outras instituições. 

Desta forma, como resultados, espera-se que as temáticas ensino e dança, olhando 
do ponto de vista do arte e da ludicidade, sejam (re)pensadas e difundidas dentro do 
contexto IFRN/MO e da comunidade local em que se insere, contribuindo para a reflexão 
acerca de um possível crescimento do aluno enquanto pessoa, cidadão e futuro 
profissional. 

2 METODOLOGIA 

Para execução do projeto, a metodologia desenvolvida foi pautada na pesquisa-
ação, que possui três objetivos principais: a resolução de problemas, a tomada de 
consciência e a produção de conhecimentos. Neste olhar, todos são sujeitos de um 
trabalho comum, embora com situações e tarefas diferentes (SAMPIERE, 2013). Assim, 
professores orientam e coordenam as ações; alunos da Cia de Dança PassocomPasso ora 
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são aprendizes e ora são sujeitos multiplicadores de saber; e os alunos beneficiados da 
comunidade externa, como aprendizes, estão todos inseridos neste contexto ativamente. 

As entidades conveniadas “CIA Espelhus de Teatro” e AMLC, no decorrer do 
período do projeto, ministram oficinas de teatro e literatura de cordel, junto aos alunos 
extensionistas (IFRN/Mossoró) e aos alunos da escola beneficiada (CEEP/Mossoró). 
Além disso, apoiarão a montagem das performances artísticas propostas pelo projeto. 

As metas que se encontram em execução pelo projeto são: 
a) oferta de cursos de dança e teatro para os alunos da Cia de Dança PassocomPasso 

do IFRN; 
b) realização de oficinas lúdicas de dança, teatro e literatura de cordel, junto aos 

alunos do CEEP, sob a supervisão da professora da disciplina de Educação Física; 
c) apresentação de performances artísticas nas comunidades interna e externa, a fim 

de trabalhar a conscientização acerca de conteúdos contemporâneos, desenvolver 
habilidades de liderança, trabalho em equipe e posturas de ética e cidadania; 

d) participar de eventos acadêmicos, científicos, artísticos, desportivos e/ou culturais 
do IFRN ou outras instituições. 
Ao fim do período, será emitido relatório final compilando as informações dos 

relatórios parciais mensais, enfatizando, para fins de futuras melhorias, os aspectos 
positivos e negativos encontrados no decorrer da execução do projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na primeira etapa, foram realizados os processos seletivos para novos integrantes 
da CIA PassocomPasso, tanto no IFRN/MO, quanto no CEEP/Mossoró, público alvo da 
ação extensionista do presente projeto. No IFRN, o processo seletivo foi realizado no dia 
01/03/2019, das 18h30 às 20h. No CEEP, o processo seletivo foi realizado no dia 
16/04/2019, das 16h30 às 18h. Entre os critérios de avaliação, configuraram desenvoltura 
corporal, facilidade coreográfica, expressão facial, concentração, criatividade e 
improviso. As atividades foram desenvolvidas pelos alunos extensionistas, bolsistas e 
voluntários, sob a orientação das professoras orientadoras. (Ver Quadro 01) 

Quadro 01: Processo seletivo novos integrantes da Cia PassocomPasso 

  
Foto 1: Processo seletivo IFRN em 01/03/2019 

Fonte: Acervo próprio 
Foto 2: Processo seletivo CEEP em 01/03/2019 

Fonte: Acervo próprio  
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Na segunda etapa, foram realizadas 16 (dezesseis) oficinas de dança e teatro para 
os integrantes da CIA PassocomPasso do IFRN/MO, para que se preparassem para 
repassar conhecimento para os alunos do CEEP/Mossoró. As oficinas de dança e teatro 
do IFRN foram realizadas semanalmente no período de 05/03/2019 à 10/05/2019, em 
geral nas quartas-feiras e sextas-feiras, no horário das 12h às 13h, e contaram com a 
presença do produtor cultural, ator e coreógrafo Edilson Nery, da “CIA Espelhus de 
Teatro”, além de alunos extensionistas bolsistas e voluntários, sob a orientação das 
professoras orientadoras. (Ver Quadro 02) 

Quadro 02: Oficinas de dança Cia PassocomPasso – IFRN 

  
Foto 3: Oficina IFRN em 05/03/2019 

Fonte: Acervo próprio 
Foto 4: Oficina IFRN em 05/03/2019 

Fonte: Acervo próprio 
Na terceira etapa, foram realizadas 08 (oito) oficinas de dança, teatro e literatura 

de cordel, para os integrantes da CIA PassocomPasso do CEEP/MO, público alvo da ação 
extensionista do presente projeto, para que obtenham a noção rítmica, o movimento 
expressivo, a expressão corporal e oral, necessários às performances artísticas. As 
oficinas foram realizadas semanalmente no CEEP, durante no período de 23/04/2019 à 
11/06/2019, nas terças-feiras, no horário das 16h30min às 18h, e contaram com a presença 
do produtor cultural, ator e coreógrafo Edilson Nery da “CIA Espelhus de Teatro”, do 
cordelista Gualter Alencar da AMLC, e alunos extensionistas bolsistas e voluntários, sob 
a orientação das professoras orientadoras. (Ver Quadro 03) 

Quadro 03: Oficinas de dança Cia PassocomPasso – CEEP 

  
Foto 5: Oficina CEEP em 23/04/2019 

Fonte: Acervo próprio 
Foto 6: Oficina CEEP em 21/05/2019 

Fonte: Acervo próprio 
As 08 (oito) oficinas realizadas no CEEP, seguem abaixo: 

a) Oficina de expressão: personagem fictício da vida real; 
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b) Oficina de autoconhecimento corporal: planos; movimentação completa; 
concentração; experiência em grupo; 

c) Oficina de desenvoltura corporal: postura; giros; posições; 
d) Oficina de desenvoltura corporal: cambalhotas; rolamentos; saltos; 
e) Oficina de expressão: mudança repentina de expressão; concentração; 
f) Oficina de alongamento: alongamento; escala frontal e lateral; 
g) Oficina de alongamento: alongamento avançado; 
h) Oficina de interpretação: postura da personagem diante de um público. 
Na quarta etapa, em curso, está sendo elaboradas e apresentadas performances 

artísticas nas comunidades interna e externa, a fim de trabalhar a conscientização acerca 
de conteúdos contemporâneos, tais como: causas sociais-étnicos-raciais, lgbtfobia, 
feminismo, valorização regionalismo, etc. Importa também trabalhar nos alunos 
habilidades de liderança, trabalho em equipe; além de posturas de ética e cidadania. 

Como atividade lúdica, buscou-se realizar uma apresentação artística como 
atividade extraclasse, de modo a desenvolver a socialização, a criatividade, a consciência 
corporal e a noção rítmica dos integrantes do projeto. Também teve como objetivo, 
desenvolver a didática, a observação crítica e a experiência prática nos alunos 
extensionistas da Cia de Dança PassocomPasso. A apresentação denominada “A Cor da 
Arte” integrou a programação da Semana da Arte, promovida pelo Núcleo de Artes do 
IFRN Mossoró, no período de 04 a 08 de março de 2019 (Ver Quadro 04) 

Quadro 04: Performance ‘A Cor da Arte” 

  
Foto 7: A Cor da Arte em 05/03/2019 

Fonte: Acervo próprio 
Foto 8: A Cor da Arte em 05/03/2019 

Fonte: Acervo próprio 
Também foi apresentada nessa etapa, no dia 21 de junho de 2019, uma 

performance artística ‘São João dos Meus Sonhos”, se utilizando das linguagem da dança, 
do teatro e da literatura de cordel. A proposta integrou as temáticas da cultura regionalista, 
da cultura circense, se utilizando do cancioneiro e da linguagem de cordel, e reveste-se 
de significativa relevância na atualidade, pois busca alcançar um nível de alfabetização 
cultural junto tanto aos participantes, quanto aos espectadores. (Ver Quadro 05) 

Se iniciou resgatando a cultura nordestina através de um recital do cordel, 
realizado pela AMLC, com acompanhamento musical em flautas e pífaro. Logo após, se 
iniciou a apresentação teatral que envolve personagens circenses e personagens figurantes 
da cidadela. E para finalizar, houve a apresentação de um xaxado contemporâneo 
executada por alunos do IFRN e do CEEP.  
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Quadro 05: Performance ‘São João dos Meus Sonhos” 

  
Foto 9: Performance ‘São João dos Meus Sonhos” 

em 21/06/2019. Fonte: Acervo próprio 
Foto 10: Parceiros e extensionistas ‘São João dos 
Meus Sonhos” em 21/06. Fonte: Acervo próprio 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No primeiro semestre do projeto extensionista “Dança Educação: a arte e a 
ludicidade” buscou-se o desenvolvimento de atividades coletivas de dança que 
oportunizam ao aluno, vivenciar a plasticidade e potencialidade de seu corpo, bem como 
reconhecer contrastes e semelhanças, e assim aprender a coordenar suas ações com as 
ações do grupo, de modo a desenvolver o respeito e a cooperação. 

Espera-se por fim, que os alunos desenvolvam uma consciência corporal enquanto 
se inicia o processo de alfabetização cultural, o que possibilita o desenvolvimento de 
competências em múltiplos sistemas de percepção, avaliação e prática da dança. Além 
disso, o aluno que está em contato com o projeto, está tendo uma oportunidade de ter sua 
consciência ampliada em relação às mais diversas temáticas relevantes da 
contemporaneidade, e assim, podem adquirir uma postura participativa de atuação na 
comunidade de modo respeitoso, ético e proativo. 
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AUTOR: Luan Azevedo Souza da Silva 

ORIENTADOR: Rafael Peixoto de Moraes Pereira 

ÁREA TEMÁTICA: Educação. 

RESUMO 
Desde a grande globalização, o mundo vem 
modificando-se exponencialmente em 
termos tecnológicos. Analogamente, o 
mesmo ocorre com os métodos pedagógicos 
utilizados nas escolas, o que lhes confere o 
ato de educar, tendo em vista que o uso das 
Tecnologias da Informação (TICs) aos 
poucos adentram a academia brasileiras. 

Desse modo, o projeto analisa o uso da 
ferramenta Scratch dentro de um Curso de 
Formação Inicial e Continuada de 
Programação de Games no Ensino 
Fundamental como mecanismo para 
introduzir os alunos no meio tecnológico em 
que a academicidade brasileira se encontra.

 

ABSTRAC

Since the great globalization, the world has 
been changing exponentially in 
technological terms. Similarly, the same 
happens with the pedagogical methods used 
in schools, which gives them the act of 
educating, given that the use of Information 
Technologies (ICTs) gradually enter the 
Brazilian academy. Thus, the project 
analyzes the use of the Scratch tool within an 
Initial and Continuing Education 
Programming Training Course in 
Elementary School as a mechanism to 
introduce students to the technological 
environment in which Brazilian academy is 
located.

PALAVRAS-CHAVE:  Educação; Tecnologia; Informática; Scratch 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o período inicial da globalização até a contemporaneidade tornou-se comum 
a introdução de novas formas de Tecnologias da Informação (TICs) no cotidiano social e 
cultural da maioria das crianças e jovens brasileiros. Assim sendo, com o decorrer do avanço 
das relações intrínsecas entre o cotidiano destes jovens e as tecnologias digitais, faz-se 
necessário o estudo da utilização destas ferramentas como mecanismos educacionais, 
compreendendo, portanto, num processo de Fluência Digital (VOELCKER et.al 2008) de 
cunho pedagógico. 

Nesse ínterim, esta fluência não consiste no uso de linguagens computacionais – 
JAVA, PYTHON, C++ - a serem utilizadas para programar computadores digitais de 
maneira profissional, mas adequar determinadas ferramentas, como o Scratch de maneira 
dinâmica para o ensino da lógica computacional, noções básicas de matemática e algoritmos. 
Desse modo o Scratch, linguagem de programação baseada em blocos interativos, poderia 
auxiliar os estudantes de maneira dinâmica para o estudo da lógica computacional, das 
noções básicas de matemática e algoritmos, por meio da programação jogos e cenários 
disponibilizados pela ferramenta supracitada de modo que o aluno associe a criação de jogos 
gráficos com outras áreas do conhecimento ofertadas no Ensino Fundamental. 

Outrossim, tomar-se-ão como parâmetro as pesquisas e os artigo realizados por 
diversos pensadores e estudiosos da área em comunhão com um projeto que se deu por meio 
de um curso FIC acerca do uso da ferramenta Scratch numa escola estadual e pública da 
cidade de Parelhas – RN, tendo em vista que o mesmo foi realizado por dois alunos do curso 
de Informática do IFRN – Campus Parelhas, sob a tutoria do professor de Arquitetura de 
Redes de Computadores, nas turmas dos 4º e 5º Anos do Ensino Fundamental. Portanto, tal 
artigo propõe uma nova perspectiva acerca de como as Tecnologias da Informação são 
utilizadas pelos alunos e busca analisar algumas metodologias alternativas de ensino para 
que se possa integrar o modelo pedagógico tradicional de ensino ao cotidiano tecnológico 
dos estudantes, com o intuito de potencializar o processo de aprendizado e formação 
acadêmica dos mesmos. 
 

2 METODOLOGIA 

A partir da vulgarização das Tecnologias Digitais na vida dos seres humanos, 
percebe-se uma crescente tendência de tornar digital todas as áreas de atuação do 
conhecimento humano, como a educação. Nesse contexto, ao se observar o exponente 
crescimento da virtualização da vida dos estudantes no cotidiano comum, fez-se necessária 
o aprimoramento para uma observação mais aguçada acerca do modo como algumas 

KEYWORDS:  Education; Technology; Computing; Scratch. 
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ferramentas tecnológicas, semelhantes ao Scratch, poderiam auxiliar na educação infanto-
juvenil, de modo a aproximar a realidade vivenciada no ambiente escolar ao que seria vivido 
pelos jovens e pelas crianças no atual cenário brasileiro.  

Primeiramente, buscou-se analisar visões acerca de como a tecnologia poderia ser 
inserida no cotidiano dos alunos dos 4º e 5º anos da Escola Estadual Jesus Menino na cidade 
de Parelhas – RN de modo que qualquer esforço adicional relacionado ao uso das novas 
Tecnologias da Informação (TICs) não afetassem o rendimento dos mesmos. Para tanto, 
averiguou-se a existência de um laboratório de computadores contendo computadores 
digitais, em que o mesmo estava disponível para ser utilizado caso houvesse necessidade por 
parte dos discentes do IFRN – Campus Parelhas. Desse modo, contabilizou-se a quantidade 
total de alunos de modo que cada computador fosse utilizado por dois alunos, com o intuito 
de desenvolver, além das capacidades cognitivas, as inteligências emocionais dos mesmos. 

Desse modo, a coordenação do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia 
do Rio Grande do Norte – Campus Parelhas em comunhão com alunos do 3º ano de 
Informática planejaram e desenvolveram um Curso de Formação Inicial e Continuada da 
Programação de Games no Ensino Fundamental na modalidade presencial e com eixo 
tecnológico voltado para a área da informática. Em seu planejamento, o curso de formação 
e capacitação para a criação de jogos na Alfabetização Infantil por meio do Scratch foi 
acordado entre os componentes do projeto a utilização de 38 vagas para o mesmo de maneira 
que as duas turmas pudessem compartilhar de conhecimentos diversos e ao mesmo passo 
que aprenderiam Lógica de Programação e Fundamentos Matemáticos de forma didática e 
grupal, além de utilizarem a criatividade por meio de desenhos e ilustrações realizadas por 
eles.  

Nesse processo de formação do curso, foi constatado que a frequência de oferta seria 
semestral de 40 horas de modo que os discentes do campus pudessem lecionar por duas horas 
semanais durante 20 encontros – cada qual com um tema distinto de maneira que fosse 
progressivamente assimilado pelos alunos - realizados na mesma escola dos alunos do ensino 
fundamental.  

Em termos pedagógicos, as aulas foram desenvolvidas utilizando-se um projetor de 
imagens (Datashow) e os computadores do local escolar. Assim, elas eram baseadas no 
desenvolvimento de conteúdo teórico, tomando por parâmetro exemplos didáticos que os 
alunos propunham aos docentes do curso realizarem, tornando assim, mais atrativa e 
substancial a exposição do conteúdo programado na ementa. Logo após a compreensão geral 
acerca do tema da aula, os alunos do curso FIC desenvolviam exercícios temáticos capazes 
de estimular a resposta estímulos rápidos e a criatividade de cada dupla, em que cada qual 
seria averiguada conforme seu melhor rendimento.  

Seguindo tal progressão lógica, em períodos determinados os alunos eram instigados 
a realizarem determinados desafios que englobassem todos os assuntos estudados até o dado 
momento com o intuito de averiguar se o aprendizado dos mesmos estaria sendo proveitoso 
e o rendimento individual de cada qual, elevados. Caso o rendimento não se mostrasse tão 
proveitoso haveria uma revisão prévia de modo que os alunos que não acompanhassem o 
ritmo do curso pudessem avançar no conteúdo programado de forma saudável. Por fim, 
analisou-se o rendimento dos mesmos de acordo com as possibilidades de cada aluno, 
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aproveitando ao máximo a visão dos participantes acerca do assunto para que eles pudessem 
associar o conteúdo passado em aula com os exercícios, as revisões e os desafios práticos 
propostos pelo coordenador do curso FIC. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao encerramento o curso citado anteriormente, objetivava-se testar e observar as 
melhores metodologias que se enquadrassem às necessidades dos alunos da escola já 
referida, analisadas previamente, e permitissem a melhor associação dos assuntos estudados 
pelas matérias propedêuticas à informática abordada no curso pelos participantes. Para tanto, 
seria necessário que os alunos pudessem estar aptos a programar na linguagem do Scratch 
de forma descontraída e a se adaptarem às novas formas de tecnologias digitais a partir do 
estudo das tecnologias basilares, como a disciplina de algoritmo, que tanto serviriam para o 
âmbito da matemática e da lógica em filosofia, quanto o âmbito da programação de 
computadores, caso os mesmos necessitassem utilizar ferramentas tecnológicas nas suas 
formações acadêmicas.  

Seguindo tal linha de raciocínio, ao se objetivar tais resultados, averiguou-se e se 
observou pesquisas semelhantes ao trabalho desenvolvido na Escola Estadual Jesus Menino. 
Nesse ínterim, constatou-se que o uso da ferramenta Scratch poderia atuar dentro do âmbito 
acadêmico como meio de potencializar a criatividade na formulação e resolução de 
problemas lógicos utilizando-se de outras áreas do conhecimento acadêmico se tornou 
eficiente.  

Além disso, buscou-se analisar o desenvolvimento coletivo e individual dos 
participantes do projeto de acordo com a proposta de tal pesquisa. Com base na formação 
teórica específica do projeto, almejou-se apresentar o ambiente de autoria multimídia 
programável como uma ferramenta que pudesse auxiliar na educação com o objetivo de 
relacionar o conteúdo programado com o cotidiano do aluno, facilitando, assim, o processo 
de aprendizagem baseado em uma abordagem didática. Por fim, almejava-se alcançar a 
maior gama de crianças possíveis para que elas pudessem associar o estudo acadêmico à 
programação de jogos computacionais.  

Ao introduzirmos o curso no ambiente escolar pôde-se perceber um pouco de 
resistência por parte dos alunos devido a este ser o primeiro contato com a lógica de 
programação e algoritmos que as turmas tiveram. De modo imaginário, quando foi debatido 
acerca da produção de jogos, os alunos tinham em mente o desenvolvimento de grandes 
games comerciais, os quais estavam acostumados a jogar em consoles e nos computadores. 
Entretanto, ao se introduzir a ferramenta dinâmica do Scratch, eles modificaram totalmente 
suas visões acerca do tema, mas isso não tirou o interesse dos mesmos em desenvolver os 
temas abordados. Desse modo, quando os primeiros projetos começaram a ser desenvolvidos 
os alunos se entusiasmaram, rapidamente dominaram a ferramenta e criaram seus próprios 
estilos de jogos. 

Ao término do curso proposto pelo IFRN – Campus Parelhas, percebeu-se que todos 
os alunos alcançaram níveis de conhecimento de significativa e expressiva relevância, pois 
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puderam tanto cumprir com os desafios propostos, como elaborar jogos de nível 
intermediário, em forma de exercício. Com isso, diagnosticou-se também que na interação 
entre aluno-aluno houve uma evolução considerada, pois os mesmos aprenderam a trabalhar 
em equipe de modo a sanar as próprias dúvidas e propiciar desenvoltura nos designs dos 
jogos eletrônicos desenvolvidos no laboratório em horário de aula e em horário 
extracurricular para que o entretenimento dos mesmos se baseasse em algo educativo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto do curso FIC realizado com os 38 alunos teve um resultado análogo ao já 
planejado antecipadamente, o que o caracterizou como uma experiência adequada aos novos 
modelos de ensino além de fornecer a todos eles uma certificação de aptidão à programação 
básica e intermediária na ferramenta Scratch. O Scratch permite uma aprendizagem baseada 
em atividades realizadas no computador, na qual os participantes devem construir 
conhecimentos e exercitar o pensamento focado através do raciocínio lógico. 

Nesse aspecto, a ideia de alfabetização utilizando ferramentas digitais pode ser 
tratada com um maior aprofundamento, tendo em vista que os estudantes ultrapassam a 
fronteira da aprendizagem passiva através dos sentidos básicos, sendo instigados na efetiva 
capacitação de produzir jogos. Desse modo, vale salientar que apesar de apresentar uma 
interface simples e dinâmica, os conceitos como decisão e repetição utilizados no software 
Scratch são o mesmo desenvolvidos em linguagens computacionais mais robustas e 
profissionalizadas (SEBESTA 2009). 

Além disso, o interesse e a curiosidade por parte dos alunos ao entrarem em contato 
com as tecnologias que os rodeiam como forma de promover a educação foram despertadas 
e, logo constatou-se que deve-se adaptar novas formas de linguagens e meios de 
aprendizados para envolve-los numa esfera que mescle a conjectura pedagógica já em vigor 
à evolução das tecnologias digitais. Com isso, o pensamento criativo por parte dos alunos 
mostrou-se dinâmico e crítico a ponto de solucionar os problemas propostos durante a 
programação, mostrando uma certa autonomia colaborativa e participativa. 

Assim sendo, como trabalhos futuros pode-se citar a ampliação do experimento em 
termos quantitativos e para outros perfis do ensino escolar fundamental e médio, além de um 
estudo em que a equipe pedagógica em conjunto com os responsáveis pelos alunos pudessem 
realizar uma análise qualitativa mais profunda acerca do modo como a tecnologia repercute 
no meio social dos alunos a partir de tais mudanças.  

Por fim, vale ressaltar a importância de introduzir as ferramentas de desenvolvimento 
para as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) no contexto social e pedagógico 
em que o aluno se encontra, pois assim ele pode desenvolver novos interesses e aptidões. 
Assim, auxiliando aquele discente que já possui fascínio pela tecnologia a instruir-se e 
desenvolver-se profissionalmente, com isso abrindo novos horizontes para sua futura 
carreira profissional. Em suma, constata-se que o ensino de programação a crianças estimula 
a criatividade, o raciocínio logico-cognitivo e aritmético de modo a favorecer a junção entre 
a educação propedêutica à tecnologia vigente à época. 
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ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 
RESUMO 

 
O projeto de extensão "IF + público" oferece 
aulas semanais de matemática, língua portuguesa 
e oficinas de redação a 150 alunos de escolas 
públicas (de Santa Cruz/RN e região do Trairi 
Potiguar) que cursam o 9º ano e concorrerão, 
para a oferta 2020, a uma vaga nos cursos 
Técnicos Integrados ofertados pelo Instituto. As 
aulas são ministradas por graduandos do curso de 
Licenciatura em Matemática, do IFRN, e por 
alunos da Licenciatura em Letras, da UFRN. 
Dessa forma, além de levar à comunidade 
atividades de ensino realizadas por professores 
graduandos das duas mais importantes 

instituições de ensino superior do estado, as aulas 
do projeto ainda podem ser contabilizadas como 
estágio e experiência em sala de aula para os 
alunos das Licenciaturas. Os participantes do "IF 
+ público" ainda contam com acompanhamento 
social e psicológico, em apoio complementar à 
sua preparação e, ao final do Projeto, são 
perceptíveis as melhorias educacionais, 
psicológicas e motivacionais dos alunos 
acompanhados, além de um índice satisfatório de 
aprovações no Processo Seletivo do Instituto 
Federal. 
 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The "IF + public" extension project offers 
weekly math, Portuguese language and writing 
workshops to 150 public school students (from 
Santa Cruz / RN and Trairi Potiguar region) 
who attend the 9th year and compete for the 
offer 2020, to a place in the Integrated 
Technical courses offered by the Institute. The 
classes are taught by undergraduates of the 
degree in Mathematics, from the IFRN, and by 
students of the degree in Languages, from the 
UFRN. Thus, in addition to bringing to the 
community teaching activities carried out by 

professors graduating from the two most 
important institutions of higher education in 
the state, the classes of the project can still be 
counted as a stage and experience in the 
classroom for undergraduate students. 
Participants in the public "IF +" also have 
social and psychological support, in support of 
their preparation, and at the end of the Project, 
the educational, psychological and 
motivational improvements of the students are 
evident, as well as a satisfactory approval 
Selective Process of the Federal Institute.

 

PALAVRAS-CHAVE: escola pública, Instituto Federal, preparação, processo seletivo, Trairi potiguar. 

KEYWORDS:  public school, Federal Institute, preparation, selective process, Trairi potiguar. 
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1 INTRODUÇÃO 

É do conhecimento de todos os muitos problemas na educação brasileira, 
especialmente na educação pública básica. Maiores ainda são os fatores que 
proporcionam estes resultados negativos e as dificuldades para resolvê-los.  

A escola pública é frequentada, em sua maioria, por pessoas de poucas posses, das 
classes média baixa e baixa, ou seja, pessoas que encontram-se em situação de 
vulnerabilidade econômica e social. A decadência da escola pública no Brasil, além de 
outros fatores, está diretamente vinculada ao pouco investimento em educação nesse país, 
o qual é refletido na pouca valorização dos profissionais da educação, assim como de toda 
a estrutura educacional, resultando em profissionais desmotivados e em uma estrutura 
arcaica que não acompanha as evoluções e modernização das teorias e práticas 
educacionais.  

Nesse sentido, de acordo com Piaget (1978), a educação plena está longe de ser 
alcançada pelos métodos tradicionais de ensino, pois para uma educação plena seria 
necessária uma formação pela experiência vivida, pela liberdade de pesquisa, enfim por 
uma escola menos autoritária e centralizadora, e mais libertadora, onde o indivíduo 
pudesse ter uma educação integral, sendo respeitado em seus direitos e liberdades, bem 
como respeitados os direitos e liberdades do outro. 

Para Falcão (2006), diante desse cenário de desvalorização da estrutura 
educacional brasileira, algumas situações  são  as  causadoras  do  pouco  ingresso  de  
alunos  advindos  da  rede  pública de ensino para o ensino superior público: a baixa 
remuneração dos professores, o que faz com que eles trabalhem pouco e de uma  forma  
não  compensatória,  em  alguns casos; baixa  qualidade  de  ensino;  distância da moradia 
dos alunos para os centros educacionais;  difícil  concorrência  com  alunos que  advém  
de  um  ensino  de  qualidade  da  rede privada do país. 

Por todos esses motivos, a escola pública, em regra, forma alunos desmotivados, 
desestimulamos e despreparados. Piaget (1978) diz que afirmar o direito da pessoa 
humana à educação é assumir uma responsabilidade muito mais pesada do que assegurar 
a cada um a capacidade de ler, escrever e contar. É garantir a toda criança o inteiro 
desenvolvimento de suas funções mentais e a aquisição de conhecimentos e valores 
morais correspondentes ao exercício de suas funções, até adaptação à vida social atual. 

Diante dessa perspectiva e da realidade conhecida, idealizou-se, então, o Projeto 
de extensão “IF + público”, visando, além de proporcionar uma preparação e estimulação 
mais intensas e adequadas, traçar um perfil comum dos alunos da escola pública da região, 
a fim de tentar identificar as suas maiores dificuldades – sejam elas sociais, econômicas 
ou educacionais – e dá-lhes o suporte necessário, no sentido de minimizá-las ou assisti-
los para tal.. 

Nesse ínterim, o IFRN/Campus Santa Cruz tem se mostrado um importante agente 
na construção da cidadania na região do Trairi potiguar, através da oferta de 
uma educação pública, gratuita e de qualidade. Capacitar esses alunos é permitir-lhes uma 
maior possibilidade de sucesso em seu percurso acadêmico e, em longo prazo, a entrada 
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no mercado de trabalho de maneira digna e valorizada. Dessa forma, oferecer esse apoio 
aos jovens que desejam ingressar nesse Instituto é uma forma de contribuir para o 
crescimento individual dos alunos e, consequentemente, a melhoria das comunidades nas 
quais estão inseridos. 

 

2 METODOLOGIA 
O projeto de extensão Cursinho “IF + público” oferece aulas semanais de 

matemática, língua portuguesa e produção textual a 150 alunos, de 25 (vinte e cinco) 
escolas públicas da Região do Trairi potiguar, de 07 (sete) cidades deferentes – sendo 
estes, em sua maioria, negros, pardos ou indígenas, oriundos de famílias de baixa renda. 
Os alunos assistidos, prioritariamente, cursam o 9º ano e desejam concorrer a uma vaga 
nos cursos técnicos integrados ofertados pelo IFRN. As aulas ocorreram às terças e 
quintas e são ministradas por graduandos da Licenciatura em Matemática, do 
IFRN/Campus Santa Cruz, e da Licenciatura em Letras da Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte – UFRN/CERES. Dessa forma, além de levar à comunidade atividades 
de ensino realizadas por alunos das duas mais importantes instituições de ensino superior 
do Rio Grande do Norte, as aulas ministradas neste projeto ainda podem ser 
contabilizadas como experiência de estágio e vivência em sala de aula para os alunos das 
Licenciaturas. 

Nesta perspectiva, metodologicamente, para fins de consecução desse trabalho, 
foi utilizada uma abordagem quantitativa, com a finalidade de realizar um levantamento 
numérico dos dados do projeto – quantificar a evolução dos alunos, suas percepções e o 
número aprovações do projeto, ao passo, em posse desses dados, foi realizada uma análise 
qualitativa, conforme exposto no item 3, a seguir. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados obtidos na realização do projeto serão apresentados através de um 
relatório/avaliação final, à Pró-Reitoria de Extensão do IFRN e em diversos encontros 
científicos nacionais (CONNEPI, EXPOTEC, SECITEX, CIENTEC, Seminários de 
Extensão, entre outros), eventos onde o projeto já foi bastante elogiado e premiado. No 
relatório, serão apresentadas estatísticas a respeito da frequência, taxas de evasão, a 
evolução dos alunos e percentual de aprovações no Exame de Seleção. Ademais, os 
relatórios e resultados também serão divulgados em reuniões com as escolas públicas 
contempladas, com vistas à receptividade do projeto por parte da comunidade escolar e a 
fim de mostrar seus impactos na qualidade educacional dos alunos atendidos. Tomando 
por base as edições anteriores do projeto, fez-se um levantamento e uma análise dos 
principais dados e percepções observadas. 

O primeiro indicativo da excelente aceitação e do envolvimento dos alunos com 
o projeto está no alto índice médio de frequência registrado ao longo de sua execução. A 
taxa média de frequência ficou em torno de 85%, acima do esperado pela equipe e dos 
índices médios registrados nas escolas participantes, por exemplo. À medida que os 
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alunos se sentiam melhor preparados, acompanhados e assistidos, se sentiam também 
mais estimulados a estudar e frequentar as aulas do projeto. 

 Periodicamente aplicavam-se simulados, com rigidez de horários, número de 
questões (40 questões objetivas, sendo 20 de Língua portuguesa e 20 de matemática) e 
uma redação que seguiam os mesmos padrões do Exame de seleção, mostrando uma 
realidade mais próxima da que encontrariam ao final, no Processo seletivo, e com o 
objetivo de avaliar as evoluções e dificuldades dos participantes. As notas nos simulados 
cresceram em torno de 30% ao longo dos 04 meses de acompanhamento - quando 
aplicaram-se 03 (três) testes avaliativos (nos meses de agosto, setembro e outubro de 
2018). Foi nítida a evolução dos alunos ao longo dos Simulados aplicados, resultado de 
uma preparação mais envolvente, estimulativa e interdisciplinar promovida pela equipe 
de Professores do Cursinho. 

Utilizando-se de novas metodologias e inovando na didática até então conhecida 
pelos alunos, é notório o rápido desenvolvimento educacional destes, o que mais tarde 
culminaria em resultados bastante satisfatórios no Processo Seletivo. Segundo Piaget 
(1967), o desenvolvimento é uma equilibração crescente que oscila entre um estado de 
menor equilíbrio para um equilíbrio superior. Então sendo uma construção contínua, que 
passa de um estágio inferior para um superior, a equilibração é um processo de 
desequilíbrio e equilíbrio que acontece entre os estágios para haver uma mudança de 
estágio. 

Dentre tantas melhorias observadas, merecem destaque algumas que se mostraram 
mais evidentes e foram molas impulsionadoras no desenvolvimento acadêmico dos 
estudantes. A cada mês, os discentes apresentavam-se mais estimulados a estudar, mais 
confiantes no seu potencial e no nível de conhecimento que estavam alcançando, com 
isso, tornando-se mais interessados e participativos em sala de aula. Os dados foram 
coletados junto às escolas participantes e aos docentes do projeto, através de observações 
durante as aulas e de questionários aplicados.  

O número de aprovações foi dado como satisfatório – 62 (sessenta e dois) alunos, 
cerca de 41% do número total de participantes - para a equipe atuante no projeto, 
consideradas as deficiências existentes na educação básica desses alunos, o estado de 
vulnerabilidade no qual se encontram e as rápidas melhorias perceptíveis que foram 
alcançadas com ações inovadoras, ao longo de sua execução. Com uma melhor educação 
abrimos um leque de novas possibilidades e um novo horizonte para estes jovens, dando-
lhes a oportunidade de ingressar mais dignamente no mercado de trabalho e atuarem como 
agentes transformadores da realidade local. 

Observamos também que as metodologias utilizadas no decorrer deste 
acompanhamento, constantemente testadas e avaliadas pela equipe, conseguiram se 
adequar ao perfil dos nossos alunos, considerando que cada turma e cada aluno, mais 
especificamente, possui uma identidade própria, necessitando, assim, de ações didáticas 
e metodologias diferenciadas, específicas para suas dificuldades. Em uma pesquisa um 
pouco mais aprofundada dos diferentes perfis dos alunos, através do acompanhamento 
social e psicológico, foram apontadas as maiores dificuldades, onde o projeto precisaria 
agir, a fim de quebrar as barreiras para a entrada de novos conhecimentos. 
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As aulas são acompanhadas pelo Coordenador do projeto e equipe técnico-
pedagógica do Campus, que preenchem formulários de avaliação de desempenho dos 
professores/licenciandos e lhes fornecem o suporte e orientações necessárias. Os alunos 
também preenchem uma ficha de avaliação do projeto e dos professores, assim como os 
professores desenvolvem relatórios de desempenho, percepções e registros das evoluções 
dos alunos, a serem entregues periodicamente à coordenação. Os alunos são 
constantemente avaliados quanto a sua evolução, com a aplicação de Simulados, provas-
teste, atividades de pesquisa e produções de texto, no padrão/nível das provas do Processo 
Seletivo do IFRN. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Projeto de Extensão “IF + público”, curso preparatório para ingresso no Ensino 
Médio Integrado do IFRN – Campus Santa Cruz, acompanhou alunos de escolas públicas 
da região Trairi potiguar com o fito de poder ajudá-los a concorrer às vagas abertas nesta 
modalidade, de forma igualitária para com os demais candidatos.  

O curso preparatório conseguiu nos render ricas experiências vivenciadas em sala 
de aula e também fora dela, quando o nosso contato com a comunidade escolar era 
bastante frequente. A situação em que se encontra a educação da nossa região mostra uma 
necessidade de investimentos e inovações em seus profissionais e metodologias de 
ensino, ou seja, não atingem, ainda, o foco nem a motivação que os alunos do 9º ano 
precisam em seus estudos preparatórios. 

Além de proporcionar um acompanhamento presencial dos conteúdos (Língua 
Portuguesa, Matemática e produção textual), o projeto conseguiu traçar o perfil 
socioeconômico e psicológico dos candidatos, bem como investigou e constatou os 
melhoramentos que seriam possíveis apenas com o incentivo educacional, a 
diversificação dos recursos didáticos e o acompanhamento integral dos alunos em sua 
preparação. 

Em virtude da sua boa aceitação, os ótimos resultados alcançados e tendo sido, 
novamente, aprovado no Edital da Pró-Reitoria de Extensão (PROEX/IFRN), o projeto 
continua e está sendo executado de junho a dezembro do ano corrente.  
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PROJETO DE TECNOLOGIA SOCIAL: DIAGNÓSTICO DOS 
ESPAÇOS COLETIVOS DA COMUNIDADE PICADAS 

/IPANGUAÇU/RN 

 

RESUMO 
 
        O enfoque deste trabalho é na diversificação do cultivo da horta escolar e da 
possibilidade de desenvolver técnicas de produção em bases agroecológicas, que poderão ser 
utilizados pelos alunos e serem repassadas para seus familiares que são produtores. Esta ação 
está ancorada dentro das metas do projeto aprovado do CNPq para trabalhar com tecnologias 
sociais. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos em dois espaços na comunidade: Associação 
Renascer dos Artesãos da Carnaúba e Fibra de Bananeira e na Escola Municipal Nelson 
Borges Montenegro, ambas situadas na comunidade rural remanescente quilombola Picadas 
no município de Ipanguaçu-RN.  Para isso, foram delineadas algumas oficinas na escola para 
trabalhar conceitos de horta escolar, segurança alimentar, agroecologia e educação 
ambiental. Entre essas oficinas, descreveremos uma em especial, com enfoque no 
mapeamento das principais áreas coletivas da comunidade, com a participação dos alunos e 
professores da escola na comunidade. 
 
 
PALAVRAS-CHAVE: Educação do campo, horta escolar, tecnologia social, quilombola, agroecologia. 

 

ABSTRACT  

The focus of this work is on the diversification of school garden cultivation and the possibility 
of developing production techniques on an agroecological basis, which can be used by 
students and passed on to their family members who are producers. This action is anchored 
within the goals of the approved CNPq project to work with social technologies. The works 
are being developed in two spaces in the community: Carnaúba and Fiber de Banana 
Renascer Association and Nelson Borges Montenegro Municipal School, both located in the 
remaining Quilombola rural community Picadas in the municipality of Ipanguaçu-RN. For 
this, some workshops have been outlined in the school to work concepts of school garden, 
food security, agro-ecology and environmental education. Among these workshops, we will 
describe one in particular, focusing on mapping the main community collective areas, with 
the participation of school students and teachers in the community. 

 
KEYWORDS: Field education, school garden, social technology, quilombola, agroecology. 
 

2843 



 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

Historicamente, a educação só evolui quando cresce a consciência dos direitos 
políticos e sociais e é isso que está acontecendo no campo. Por isso estamos num momento 
em que podemos pensar sim na construção de um sistema de educação para o campo (Arroyo, 
1999). 

Dentro dessa perspectiva, a defesa da educação do campo aparece como parte 
importante da luta pela sobrevivência e tendo como foco ações na escola, que podem ser 
delineadas em momentos construídos coletivamente, com o envolvimento dos docentes e 
discentes gerando ações transformadoras. BRANDÃO (2007) pontua que essa defesa vai 
além dos processos de produção de crenças e ideias, de qualificações e especialidades que 
envolvem as trocas de saberes, bens e poderes que, em conjunto, constroem tipos de 
sociedades. 

A escola do campo vincula-se de maneira significativa com a identidade dos sujeitos 
do campo, sujeitos que se movimentam e se formam na luta pela terra, pela Reforma Agrária 
e por um novo projeto de sociedade. “A Educação Básica do Campo está sendo produzida 
neste movimento, nesta dinâmica social, que é também um movimento sociocultural de 
humanização das pessoas que dele participam” (CALDART, 2011, p. 24). 

Dentro dessa perspectiva, elaboramos algumas ações dentro de uma comunidade rural 
de remanescentes quilombolas, localizada no município de Ipanguaçu, RN. O trabalho está 
sendo desenvolvido mediante atividades do projeto: Práticas Agroecológicas na produção de 
artesanato da Palha de carnaúba: revegetação e reaproveitamento sustentável em comunidade 
de Quilombola, que desenvolve ações de extensão tecnológica na comunidade de Picadas-
Ipanguaçu-RN. Atualmente, essa comunidade foi contemplada com um projeto de tecnologia 
social aprovado pelo CNPq em parceria com o IFRN Campus Ipanguaçu/RN. Conta com 06 
(seis) bolsistas e 15 (quinze) professores, e 06 (seis) voluntários. Os trabalhos estão sendo 
desenvolvidos em dois espaços na comunidade:  Associação Renascer dos Artesãos da 
Carnaúba e Fibra de Bananeira e na Escola Municipal Nelson Borges Montenegro.  

O enfoque dessa ação foi trabalhar com os alunos, conceitos de diversificação para o 
cultivo da horta escolar, técnicas de produção agroecológica, aproveitamento total da 
produção, além de valoração dos saberes locais da comunidade. Para isso, foi realizado um 
diagnóstico dos espaços coletivos da comunidade pelos alunos através de um croqui, e 
também o desenho da horta que será inserida na escola, destacando as plantas que mais são 
cultivadas nas comunidades. 

 
METODOLOGIA 
A ação foi desenvolvida pelos alunos da Escola Municipal Nelson Borges 

Montenegro. Atualmente ela conta ao todo com 260 alunos, distribuídos em dois turnos: 
matutino e vespertino. Sendo no turno matutino do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano no turno 
vespertino. 

 Para esse momento, escolhemos a turma do 6º ano, composta por 29 alunos com 
faixa etária de 12 a 14 anos de idade. A metodologia constou de quatro momentos: 1º 
momento: divisão dos grupos (ver foto 1). Os grupos foram divididos por comunidades, 
resultando em grupos de 4 a 7 alunos quando na ocasião receberam as matérias para fazerem 
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os desenhos. Para a elaboração do croqui foram utilizados 
materiais disponibilizados pela equipe do projeto, tais como: cartolina, tinta guache e lápis 
de cera para colorir. 

 

  
Foto1. Divisão dos grupos em sala. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

Foto2. Construção dos croquis pelos 
grupos. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 
No segundo momento, os grupos começaram a desenhar os croquis (ver foto 2), 

levando em considerações as instruções que passamos antes do início da oficina, que foi 
sobre a importância de retratar cada espaço da comunidade no desenho.  

No terceiro momento apresentação dos resultados (ver foto 3).  Além dos alunos da 
comunidade, a escola recebe alunos de outras comunidades vizinhas que também 
participaram da atividade formando os grupos por comunidade. Optamos pela divisão de 
trabalhos pelas comunidades, por ser necessário um conhecimento local dos espaços, para a 
realização da tarefa em sala. E no último momento, tivemos o registro das apresentações em 
fotografias. 

RESULTADOS ALCANÇADOS 

As apresentações dos trabalhos foram através da discussão oral, onde cada aluno 
identificou no croqui onde morava, o trajeto até a escola, o lugar onde mais gosta de brincar, 
a área de cultivo agrícola da família e todas as culturas que seus pais produziam, ou alguém 
da comunidade (ver foto 3 e 4). Todos os alunos participaram das tarefas e se mostraram 
bastante motivados com a dinâmica em sala de aula, além da interação do grupo. Acreditamos 
que a ideia da construção no coletivo, torna-se mais facilitada para o aprendizado.   

De acordo com MOLINA; SÁ (2012, ensinar os alunos e a própria organização escolar 
a trabalhar a partir de coletivos é um relevante mecanismo de formação e apropriação das 
funções que a escola pode vir a ter nos processos de transformação social. 

Após a apresentação dos trabalhos tivemos um feed back com os professores sobre a 
atividade desenvolvida em sala e entre os pontos elencados, avaliação foi positiva no sentido 
não só do conteúdo ministrado, a metodologia aplicada, mas também do ponto de vista da 
materialização da proposta com a criação da horta na escola.  
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Foto 3.Apresentação dos trabalhos em sala 
pelos grupos. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

Foto 4.Registro dos trabalhos dos 
alunos. 
Fonte: Arquivo dos autores. 

 
Entendemos que para uma escola do campo, que fornece alimentação para seus 

estudantes, ter um espaço coletivo de cultivo baseado em técnicas agroecológicas, significa 
fundamentar alimentação saudável, sustentabilidade social e a permanência das famílias no 
campo com o manejo sustentável dos solos, a conservação dos recursos naturais, a 
valorização dos saberes locais e a independência dos pequenos agricultores. 
   

  CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto encontra-se em andamento, portanto, acreditamos que mais atividades dessa 
natureza serão realizadas ao longo dos próximos meses, para que possamos fortalecer os 
espaços das escolas do campo através da valorização dos saberes locais e da sustentabilidade 
social.  
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O Cine Potengi oferece a São Paulo do Potengi e municípios circunvizinhos acesso a produções culturais audiovisuais promovendo educação analítica, estética, 
interativa e política ao relacionar tais produções a questões da vida social contemporânea e cotidiana. Essa atividade de extensão conecta diferentes sujeitos, amplia e 
dá mais abrangência aos conteúdos das Humanidades, podendo proporcionar educação multilateral. Constrói-se um espaço democrático que contribui para um 
potencial exercício de cidadania ativa e para a formação de uma visão menos ingênua da realidade.

PALAVRAS-CHAVE: Educação, Cinema, Crítica, Estética, Política.

Utilizar-se das potencialidades pedagógicas que o cinema carrega significa redimensionar as práticas educacionais centradas no formalismo pedagógico academicista 
e direcioná-las para um modo criativo e crítico de abordar os conteúdos que se desdobram nas aulas e na vida social. O Cine Potengi é também uma ação de 
organização de públicos em torno dos seus direitos à cultura, à educação e ao lazer. Reforça e amplia o caráter educativo, a interdisciplinaridade e a integração aos 
conteúdos curriculares. Realizada em pontos estratégicos da cidade, permite a interação entre públicos escolares e não escolares, potencializando a troca de 
experiências, o sentido de alteridade e o desenvolvimento analítico-crítico como mediação também política. Beneficia a comunidade ao propiciar acesso à cultura 
audiovisual e um olhar crítico a essa cultura, visando, sobretudo, a transformação da realidade na perspectiva da igualdade e da justiça social. Aproxima a comunidade 
local do Instituto, ampliando seus vínculos sociais e consolidando sua legitimidade, respeitabilidade e credibilidade.

A metodologia consiste na exploração de questões sociais contemporâneas via exibição de filmes. Com a mediação da equipe organizadora, os filmes são indicados 
levando em conta eixos temáticos, como: Cultura, ética e diversidade, Política e cidadania, Trabalho e alienação e Direitos Humanos. Um calendário com datas prévias 
de exibição é anunciado através de cartazes impressos e virtuais e divulgados em redes sociais dentro e fora do Instituto. As exibições são realizadas dentro e fora do 
campus. Antes das exibições são abordados o contexto histórico de produção do filme e seus dados técnicos. Após a sessão é realizado um debate mediado pela 
equipe aos moldes de uma assembleia. Exibem-se de 10 a 12 filmes por semestre, com periodicidade semanal. São produzidos também pequenos textos analíticos 
sobre os filmes pelos participantes, que muitas vezes relacionam uma série de conteúdos das Humanidades vistos em sala de aula com os filmes exibidos.

Os resultados alcançados se vinculam a um desenvolvimento comportamental e interacional entre os participantes, 
especialmente nos alunos envolvidos. Ou seja, a capacidade crítica é aguçada, com rebatimentos dentro e fora da sala 
de aula, com mais participação e posicionamentos sobre assuntos e temáticas trabalhadas e no respeito à existência e 
diversidade de outros sujeitos. Em resumo, no auxílio da desnaturalização das práticas sociais, na consideração da 
diversidade e no comportamento ativo diante de questões cotidianamente vivenciadas. Os textos produzidos pelos 
participantes ajudam também a atestar as afirmações anteriores. Cobrança de realização de mais exibições por público 
externo ao Instituto vem sendo um desdobramento positivo não esperado. Quando das sessões internas, a quantidade 
intensa de atividades do Instituto não raramente limita a participação de mais estudantes.

Como a sociedade atual promove e torna quase onipotente a cultura visual, a utilização da sétima arte 
como meio de desenvolvimento educacional, analítico-crítico, autocrítico, interativo, estético e político 
mostra-se como um excelente recurso. O Cine Potengi busca exatamente valer-se desse recurso. Ele 
permite o desenvolvimento de uma prática de democratização estética e política, ao oferecer filmes para 
além daqueles ligados ao monopólio comercial das grandes distribuidoras. Ainda, a prática democrática 
acontece na própria metodologia adotada, antes e depois das exibições, com escolhas coletivas de filmes, 
debates abertos, exercício de escuta e fala, fortalecimento de esfera pública, aprofundamento crítico e 
respeito à diversidade. Deve, para potencializar ainda mais suas capacidades, promover interações mais 
frutíferas entre públicos diversos, grupos e coletivos ligados à sociedade civil de São Paulo do Potengi e 
região.

BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Obras escolhidas, Volume 1. 8ª edição. São 
Paulo: Brasiliense, 2012.
FURTUNATO, Aline Apolinário; ARANHA, Cinthia Torres. “Para além do lazer: a utilização do filme 
como recurso didático em sala de aula”. História & Ensino. Londrina, v.18, p.95-109, Especial, 2012.
FUSARI, José Cerchi. “A linguagem do cinema no currículo do Ensino Médio: um recurso para o 
professor”. In: Cinema no currículo do ensino médio: um recurso para o professor. Caderno de 
Cinema do Professor: Dois. São Paulo: FDE, p.32-45, 2009.
MASCARELLO, Fernando (Org.). História do cinema mundial. 7ª edição. Campinas: Papirus, 2016.
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RESUMO 

O PROENEM é um curso de capacitação presencial que tem como objetivo preparar alunos da 

Região do Mato Grande - do IFRN e da comunidade externa - nos saberes exigidos pelo ENEM 

para o acesso ao Ensino Superior. O curso, ministrado por professores do IFRN, destina-se aos 

alunos da rede pública de ensino. O processo metodológico incluiu inscrições, bloco de aulas 

organizado em módulos didáticos, simulados e atividades acadêmicas complementares. Assim, 

o projeto constituiu um serviço social relevante e contribuiu para uma maior integração entre a 

Instituição e a comunidade local. 

PALAVRAS-CHAVE: enem, curso preparatório 

 

ABSTRACT 

The PROENEM is a face-to-face training course that aims to prepare students in the region of 

the Mato Grande - from the IFRN and the external community - in knowledge required by the 

ENEM for access to higher education. The course, taught by IFRN teachers, is intended for 

students from public schools. The methodological process included applications, classes 

organized into educational modules, simulated tests and complementary academic activities. 

Thus, the project was a relevant social service and contributed to a greater integration between 

the institution and the local community. 

KEYWORDS: enem, training course 

1. INTRODUÇÃO 
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O Programa de Capacitação para o ENEM (PROENEM) é um curso presencial, 

ministrado pelos professores do IFRN e convidados, com carga horária total de 180 h/a e oferta 

de 150 vagas, sendo 110 para alunos da comunidade externa - alunos da rede pública de ensino 

que estejam cursando o 3º ano do Ensino Médio ou que tenham concluído o Ensino Médio em 

escola pública. 

O propósito do curso é preparar estudantes da Região do Mato Grande, vinculados ao 

IFRN e externos ao Instituto, nos conhecimentos exigidos pelo Exame Nacional do Ensino 

Médio (ENEM) para o acesso ao Ensino Superior, visando melhorar o aproveitamento dos 

discentes no exame, devido a que os resultados obtidos por alunos potiguares de escolas 

públicas nos últimos anos mostram uma preocupante falta de preparação, refletida no baixo 

desempenho no ENEM. 

Nesse contexto, o Instituto reforça seu compromisso social buscando transformar a 

referida realidade, proporcionando aos alunos das escolas públicas da região a oportunidade de 

enfrentar o ENEM com uma maior preparação acadêmica. Dessa maneira, o IFRN - Campus 

João Câmara, disponibilizando seus recursos humanos e materiais, numa relação efetiva com a 

comunidade, tem a oportunidade de contribuir para o aumento dos índices de aprovação e 

desempenho dos alunos da rede pública no Exame Nacional de Ensino Médio. 

2. METODOLOGIA 

O PROENEM tem como proposta pedagógica norteadora a organização de aulas 

presenciais nas quais serão trabalhadas questões temáticas de forma inter e transdisciplinar, 

problematizando os conteúdos exigidos pelo ENEM. O processo metodológico inclui 1) 

Inscrições: as inscrições no PROENEM estarão abertas aos alunos que tenham cursado o Ensino 

Médio ou que estejam matriculados no último ano do Ensino Médio em escolas da rede pública 

de ensino, preferentemente, da Região do Mato Grande; serão ofertadas 150 vagas, sendo 40 

para alunos do IFRN e 110 para alunos da comunidade externa. 2) Bloco de aulas organizado 

em 3 módulos didáticos, que serão ministradas pelos professores do IFRN e/ou convidados, 

durante 6 meses, de forma semanal (8h/a), no turno noturno; serão ministradas aulas de 

Matemática, Física, Química, Biologia, Português, História, Geografia, Filosofia, Sociologia, 

Espanhol e Inglês. 3) Simulados: provas destinadas à avaliação do desempenho dos alunos. 4) 
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Atividades complementares: palestras, mesas redondas, centros de aprendizagem e monitorias. 

Além das atividades diretamente relacionadas ao curso, o projeto contempla reuniões periódicas 

da equipe para avaliação da execução do projeto em seus diversos aspectos. 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

As primeiras ações do projeto PROENEM 2019 foram a divulgação do curso, a 

publicação do edital e o processo de inscrição. A divulgação foi feita pessoalmente por 

membros da equipe em escolas de Ensino Médio da região e na Página Institucional do IFRN 

João Câmara. O processo de divulgação se mostrou realmente efetivo, chegando a um número 

de 370 inscritos. A seleção dos candidatos, segundo o número de vagas disponíveis, foi 

realizada por sorteio. 

Como previsto no projeto, o curso preparatório para o ENEM 2019 vem acontecendo 

de acordo com um cronograma de aulas que contempla todas as disciplinas e conteúdos 

estabelecidos pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira) para o Exame Nacional do Ensino Médio. Ditas aulas são ministradas por professores 

do IFRN João Câmara em instalações do próprio Campus - Auditório Thomé Soares Filgueira 

-, nas terças e quintas-feiras no turno noturno. 

No planejamento das aulas levou-se em consideração as restrições de tempo que a carga 

horaria total impõe (180 h/a divididas em 10 disciplinas), o que obrigou a se fazer uma seleção 

de conteúdos considerados de maior relevância pelos professores ministrantes; contudo, na 

apreciação deles, dita seleção de temas não impossibilita que os aspectos mais importantes de 

cada matéria sejam trabalhados; desse modo, a abrangência temática de cada disciplina pode 

ser considerada completa e significativa. 

Quanto à carga horária por disciplina - discutida e acordada pela equipe docente em 

reuniões para planejamento do curso -, a mesma foi estabelecida seguindo critérios como: 

abrangência do conteúdo, grau de dificuldade para o público em geral e número de questões 

que o ENEM destina a cada matéria. Desse modo a distribuição resultante foi a seguinte: 

MATEMÁTICA: 36 h/a; FÍSICA:24 h/a; QUÍMICA: 24 h/a; BIOLOGIA: 24 h/a; HISTÓRIA: 
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16 h/a; GEOGRAFIA: 16 h/a; FILOSOFIA: 08 h/a; SOCIOLOGIA: 08 h/a; LITERATURA: 

08 h/a; LÍNGUA ESTRANGEIRA: 08 h/a; SIMULADOS: 08 h/a 

Com relação à Língua Portuguesa, que não se encontra na tabela acima, a mesma não 

faz parte deste projeto por estar contemplada em outro projeto paralelo: o Pró-Redação (curso 

preparatório específico para as provas de redação e de Língua Portuguesa). 

O projeto conta com a participação voluntaria de 20 professores das diferentes 

disciplinas, que constituem equipes de trabalho por área, coordenando aspectos como 

distribuição de conteúdo e a progressão temática mais adequada. Cabe destacar o envolvimento, 

comprometimento e dedicação dos professores participantes do projeto na preparação e 

ministração das aulas, não se registrando problemas como, reclamações por parte do público 

ou similares. Todas as aulas do curso vem acontecendo de acordo com o previsto e o 

cronograma não vem sofrendo alterações significativas. 

Além das matérias citadas, foram dadas duas aulas/palestras ministradas por professores 

da área de pedagogia, as quais tiveram como tema Estratégias de Estudo, e cujos objetivos 

foram orientar e ajudar os alunos em questões como a organização do tempo disponível para o 

estudo e estratégias cognitivas para um melhor aproveitamento dos estudos. 

O curso contempla dois simulados, um previsto para o mês de agosto, com base nos 

conteúdos trabalhados até esse momento, e outro a ser aplicado na segunda quinzena de 

outubro, contemplando todos os conteúdos do curso. Quanto a essa atividade de avaliação, a 

equipe está trabalhando na tentativa de reverter os resultados do ano 2018: “Quanto à 

participação dos alunos, pode considerar-se satisfatória; porém, o desempenho nas provas foi 

aquém do esperado, ficando aproximadamente entre 25% e 30% de acertos, em média. Entre 

as causas do baixo desempenho, a principal é a falta de dedicação ao estudo, o que depende de 

vários fatores como tempo disponível (sobrecarga de atividades escolares), cansaço, motivação 

pessoal e uma formação escolar básica aquém da necessária para fazer frente aos conteúdos do 

ENEM” (PROENEM 2018 - relatório do projeto). 

Um dos problemas enfrentados pelo PROENEM ao longo dos últimos anos é a baixa 

frequência e a desistência dos alunos. Somente 40% (aproximadamente) dos alunos que 

iniciavam continuam assistindo aula após alguns meses de curso. Como causas desse problema, 
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pode citar-se: o esgotamento físico e mental de alunos que, no dia e horário do curso, já contam 

com muitas horas de atividades escolares; e, no caso do público externo, principalmente, uma 

visível dificuldade no acompanhamento das aulas, devido a uma base de conhecimentos 

insuficiente que pouco ajuda no desenvolvimento das competências exigidas pelo ENEM. 

Desse modo, o processo ensino aprendizagem acaba perdendo o sentido para muitos alunos. 

Mas essa tendência vem se revertendo no curso 2019. Diversas ações desenvolvidas pela equipe 

do PROENEM 2019 têm conseguido manter um número significativo de alunos no curso, 

melhorando notavelmente os índices de anos anteriores. Entre essas ações estão: palestras 

motivacionais; maior acompanhamento dos problemas dos alunos; reavaliação do processo-

ensino-aprendizagem no que diz respeito a conteúdos e estratégias didáticas; uso de redes 

sociais para divulgação de informação; organização e adequação do cronograma, entre outras. 

 

A partir do exposto, pode se afirmar que o projeto está resultando produtivo em muitos 

aspectos. Um importante número de estudantes da Região do Mato Grande está tendo a 

oportunidade de fazer um curso preparatório para o ENEM gratuito e de qualidade. Já os 

professores do curso podem diversificar sua atividade docente regular por meio de um trabalho 

que lhes traz novas experiências e novos desafios profissionais, tanto nas aulas como no 

planejamento didático-pedagógico do curso. E com relação aos monitores - alunos do 4º ano do 

Técnico Integrado -, a participação deles no projeto lhes está proporcionando vivencias 

importantes para sua formação acadêmica e pessoal. Entre as tarefas por eles desenvolvidas se 

encontram: organização logística, questões administrativas referentes às aulas, simulados, 

material didático, processo de inscrição, divulgação de informação, gestão de pessoas, apoio 

acadêmico e, como produção intelectual, a elaboração e apresentação do presente artigo. Ditas 

atividades vem sendo desenvolvidas satisfatoriamente pelos monitores do projeto, que mostram 

comprometimento, dedicação e eficiência em todas as tarefas desenvolvidas, contribuindo 

significativamente para o planejamento e execução do PROENEM 2019. 

Finalmente, como previsão de atividades e resultados posteriores ao curso preparatório, 

pode ser citado: reuniões para avaliação participativa da execução do projeto por parte da 

equipe; elaboração e aplicação de um questionário avaliativo a ser respondido pelo público 

beneficiário; avaliação do desempenho dos alunos no ENEM 2019; elaboração de um relatório 
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visando melhorias no projeto PROENEM 2019; e possível apresentação do presente trabalho 

em outros eventos para divulgação, relato e troca de experiencias que possam contribuir para o 

aprimoramento de futuros cursos preparatórios. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O programa de capacitação para o ENEM - PROENEM 2019 constitui uma experiência 

muito enriquecedora para todos os membros da equipe e uma oportunidade de grande valor 

para o público beneficiário. Para os primeiros, pela possibilidade de fazer parte de um projeto 

acadêmico e social que cria mais um caminho de integração entre o IFRN João Câmara e a 

comunidade do Mato Grande, além de uma experiencia importante para a formação e/ou 

capacitação profissional; e para os segundos, por ter podido realizar um curso gratuito e de 

qualidade que influi diretamente nas probabilidades de acesso ao ensino superior, considerando 

que as possibilidades de preparação extraescolar do público alvo são extremamente limitadas 

(como, por exemplo, o acesso a cursos preparatórios privados). Assim, o projeto reforça a 

responsabilidade social do IFRN João Câmara e proporciona a inclusão de estudantes externos 

à instituição, configurando uma atividade de extensão realmente efetiva. 
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LIMA, G. C. L.¹; GOMES, A. S.¹; PIOVESAN, N. ¹; JUNIOR, F. V. S.¹ 
¹ IFRN – Campus Pau dos Ferros 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

 

RESUMO 
 
Este artigo visa apresentar os resultados obtidos 
da aplicação do Programa Mulheres Mil no ano 
de 2018, no IFRN Campus Pau dos Ferros. O 
Programa Mulheres Mil busca elevar a 
qualidade de vida e escolaridade das 
participantes e oferecê-las chance de 
capacitação para ingressarem no mercado de 
trabalho, e assim obter uma renda própria, 
ajudando as cursistas nas suas construções 
intelectuais, procedimentais e atitudinais. O 
curso se apresentou como um instrumento e 
lugar acolhedor criando, através do diálogo com 
as realidades e singularidades das mulheres 
atendidas, pontes para autonomia e proatividade 
frente aos desafios cotidianos e do mundo do 

trabalho. Pesquisa realizada sete meses após a 
conclusão do curso, mostrou que as mulheres 
obtiveram um melhoramento na renda, 
identificou-se também que em algumas 
mulheres, foi despertado novamente o interesse 
pelos estudos, tendo ingressas na universidade e 
também retomando a vida escolar no ensino 
médio. Tudo isso vêm ressaltar cada vez mais 
como essas políticas públicas são importantes 
para o desenvolvimento social e a inclusão das 
minorias no mercado de trabalho e na vida em 
sociedade. Fatores como a autoestima, a saúde 
psicológica e a satisfação com a vida, são alguns 
dos fatores que o curso ajudou a melhorar e 
superar. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This article aims to present the results obtained 
from the application of the Thousand Women 
Program (PMM) in the year 2018, at the IFRN 
campus Pau dos Ferros. The Thousand Women 
Program seeks to raise the quality of life and 
schooling of the participants and offers them the 
chance of qualification to enter the labor 
market, and thus obtain their own income, 

helping the students in their intellectual, 
procedural and attitudinal constructions. The 
course presented itself as an instrument to offer 
them a welcoming place, creating, through the 
dialogue with the realities and singularities of 
the women served, bridges for autonomy and 
proactivity in front of the daily challenges and 
the world of work. Research done seven months 

PALAVRAS-CHAVE: vulnerabilidade social, minorias, independência financeira. 
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after the conclusion of the course, showed that 
the women obtained an improvement in the 
income, it was also identified that in some 
women, the interest for the studies was 
awakened again, the interest of getting into 
college and also, resuming the school life in the 
high school. All of these have come to 
emphasize more and more how these public 
policies are important for social development 
and the inclusion of minorities in the labor 
market and in life in society.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factors such as self-esteem, psychological 
health and satisfaction with life are some of the 
many things that the course has helped to 
improve and  
overcome.

KEYWORDS:  social vulnerability, minorities, financial independence. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa Nacional Mulheres Mil foi instituído nacionalmente em 2011 e é 
fruto dos resultados positivos gerados por uma iniciativa piloto de mesmo nome, criada 
em 2007 pela Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica do Ministério da 
Educação (Setec/MEC), onde visa oferecer formação profissional e tecnológica de 
mulheres em situação de vulnerabilidade social.  

Através da iniciativa do programa, o campus Pau dos Ferros veio a ofertar dois 
cursos de Costureira, um direcionado as iniciantes “Curso de Formação Inicial e 
Continuada em Costureiro: Trilhando pontos e arrematando perspectivas” e outro 
direcionado as mulheres que já sabiam costurar e queriam aprimorar suas técnicas 
“Curso de Formação Inicial e Continuada de Modelista e Costureira em Geral: 
Ampliando Horizontes e Tecendo Novos Desafios”, os quais tiveram como público 
alvo, no ano de 2018, sessenta mulheres da região do alto oeste potiguar, sendo 30 
mulheres para cada turma. A proposta do curso era apresentar o projeto como um lugar 
de compromisso social, político e educacional com o público feminino da região. 

Com o recolhimento dos dados socioeconômicos, alguns pontos que são 
significativos na entrevista ajudaram com o resultado final e na classificação ideal das 
candidatas que se encaixam no objetivo do programa, que é atender mulheres em 
situação de vulnerabilidade social. Pontos como: I) existência de renda própria da 
mulher; II) violência doméstica ou de outra origem; e III) escolaridade, foram 
fundamentais na classificação das mulheres e auxiliaram a compor os dados desse 
trabalho. 

As tabelas 1 e 2 apresentam dados referente à entrevista realizada no momento 
da inscrição dos cursos, são dados referentes à renda, violência contra a mulher e 
escolaridade. 
Tabela 1: Número total de inscritas e quantitativo das respostas de algumas perguntas 
relevantes 

 
Nº de mulheres 

inscritas 

 
Nº de mulheres que não possuem 

renda própria 

Nº de mulheres que já sofreram 
algum tipo de violência  
(física, sexual, verbal...) 

158 122 21 

 
Tabela 2: Nível de escolaridade das inscritas 

            Escolaridade   Nº de mulheres 
Ensino fundamental completo              12 
Ensino fundamental incompleto              35 
Ensino médio completo              85 
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Ensino médio incompleto              10 
Ensino superior completo              10 
Ensino superior incompleto               6 

O Curso FIC em Costureiro, no âmbito do Programa Mulheres Mil, teve como 
objetivo propiciar qualificação profissional e oportunidade futura de renda para 
mulheres com trajetórias de vida diversas, primando pelos valores humanos e 
independência financeira. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia emerge na produção discursiva das temáticas trabalho, gênero e 
educação compondo uma trama de procedimentos para atingir os objetivos propostos. 
Procedimentos metodológicos que transpassam a formação compondo os eixos do curso 
pautando-se na participação permanente das cursistas através da oralidade e outras 
linguagens que emergirão dos encontros contribuindo para um processo formativo 
fundado na coautoria com os formadores. Nesse sentido, a diversidade se apresenta 
como elemento que transpassa o processo de aprendizagem pautado em procedimentos 
didático-pedagógicos que auxiliem as cursistas nas suas construções intelectuais, 
procedimentais e atitudinais, tais como: problematizar o conhecimento, sem esquecer de 
considerar os diferentes ritmos de aprendizagens e a subjetividade das estudantes, 
incentivando-as a pesquisar em diferentes fontes; contextualizar os conhecimentos, 
valorizando as experiências das estudantes; e, diversificar as atividades acadêmicas, 
utilizando aulas expositivas dialogadas e interativas. Uma proposta direcionada para a 
formação humana que engloba três perspectivas: a individual, por valorizar os saberes e 
trajetórias de vida de cada mulher; o mundo do trabalho, por ser instrumento de 
certificação de experiências e por ter caráter formativo; e a educacional, visto agregar 
valores ao processo de aprendizagem em um itinerário formativo planejado, que 
configurarão o modo de execução das metas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Dentro desse escopo de problematização e aproximação de realidades de 
mulheres enquanto sujeito nas múltiplas relações sociais, em especial, na região da 
cidade de Pau dos Ferros, o curso se apresentou como um instrumento e lugar acolhedor 
criando, através do diálogo com as realidades e singularidades das mulheres atendidas, 
pontes para autonomia e proatividade frente aos desafios cotidianos e do mundo do 
trabalho.  

Após pesquisa feita com 30 alunas egressas (50% do total de alunas atendidas), 
sendo 15 alunas de cada curso de costureira (iniciante e modelista), identificou-se que 
60% dessas mulheres estão atualmente gerando renda através da costura, e mudaram 
completamente sua situação financeira, já que muitas dependiam de colaboração do 
cônjuge ou viviam somente de auxílio como a Bolsa Família. Além do melhoramento 
na renda, identificou-se também que em algumas mulheres, foi despertado novamente o 
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interesse pelos estudos, teve delas ingressando em curso superior e também, retomando 
a vida escolar no ensino médio. 

Resultados como esse podemos analisar a partir do depoimento da aluna egressa 
do Programa Mulheres Mil, Rizonete Gomes de Lima: “Esse curso de costura foi uma 
das melhores experiências da minha vida, no período de ocorrência do curso foi onde 
tive os melhores dias, me sentia muito bem. A cada dia que a aula acabava eu já ficava 
ansiosa pela próxima, a escola fazia eu me sentir em outro mundo, outra realidade. 
Conheci muitas pessoas maravilhosas, inteligentes e tudo que eu tenho é gratidão por 
tudo que aconteceu. Atualmente estou fazendo pequenas reformas, por motivos de uma 
falha na minha máquina, mas depois do fim do curso eu já fiz várias peças de roupas e 
espero mais na frente voltar a fazer muitas coisas. Só tenho muito a agradecer pois foi 
uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida.”. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Programa Mulheres Mil é uma possibilidade de independência e emancipação 
da mulher no sentido financeiro, psicológico e social. A chance de mulheres em 
vulnerabilidade social poderem se profissionalizar e se capacitar, dá a chance a todas 
participantes de melhorar sua condição de vida e proporcionar um novo rumo e um 
novo propósito. 

Iniciativas como a do PMM só ressaltam cada vez mais como essas políticas 
públicas são importantes para o desenvolvimento social e a inclusão das minorias no 
mercado de trabalho e na vida em sociedade. Fatores como a autoestima, a saúde 
psicológica e a satisfação com a vida, foram algumas das muitas coisas que o curso 
ajudou a melhorar e superar, assim como se pôde observar no decorrer do curso e após a 
finalização do mesmo, com o depoimento da aluna egressa Rizonete Gomes. 
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SOCIALIZAÇÃO DO CONHECIMENTO DE INFORMÁTICA EM 
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA 

 

RESUMO 

O projeto de extensão fomenta ao extensionista 
uma gama de novos conhecimentos e métodos de 
pesquisa, além de alimentar a sensibilidade de 
reconhecer novas fontes de estudos. Ademais, a 
proposta do projeto de extensão é discutir a 
necessidade de incluir, no projeto pedagógico 
das escolas, a tecnologia e a internet no processo  

de ensino-aprendizagem. Dessa forma, através 
de aulas expositivas e práticas, o projeto de 
extensão visa nutrir novas experiências com esse 
ambiente, proporcionando a inclusão digital das 
escolas públicas, a fim de democratizar os meios 
de acesso à informação.

 

 

 

ABSTRACT 

 
The extension project provides the extension 
worker with a range of new knowledge and 
research methods, as well as fostering the 
sensitivity of recognizing new sources of study. 
In addition, the proposal of the extension project 
is to discuss the need to include, in the 
pedagogical project of schools, technology and 
the internet in the teaching-learning process. 
Thus, through lectures and practices, the 
extension project aims to nurture new 
experiences with this environment, providing 
digital inclusion of public schools in order to 
democratize the means of access to information. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Educação, ensino-aprendizagem, inclusão, informação, tecnologia.  
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1 INTRODUÇÃO 

O direito ao acesso à internet é um princípio essencial no exercício da cidadania. 
O desenvolvimento de atividades que verifiquem o direito à informação tem sido uma das 
discussões mais relevantes no século XXI, e põe em pauta a questão da desigualdade 
social e a necessidade de políticas sociais que fomentem e democratizem a internet. É, 
portanto, necessário que, na ausência de ações governamentais na solução dessas 
deficiências, haja um maior engajamento da própria comunidade em favor da promoção 
e garantia do direito ao livre acesso à internet (e outras tecnologias), através de políticas 
de extensão.  

Observou-se um cenário em que escolas públicas, mesmo munidas de laboratórios 
de informática, subtilizavam esses espaços por desconhecimento do seu potencial por 
parte de gestores, docentes e discentes. Nesse aspecto, “a escola precisa se adaptar à 
cultura digital, o que passa por repensar sua organização, currículo, toda a sua cultura” 
(Daniela Costa apud Carta Capital, 2017). Dessa forma, o projeto se desenrola na 
formação e capacitação de alunos e professores, da rede pública de ensino, através da 
realização de atividades complementares ao período escolar que colaborem com o 
trabalho da escola em proteger seus alunos de situações de vulnerabilidade e de exclusão 
social, através do restabelecimento da dignidade de jovens residentes de comunidades 
periféricas.  

A demanda por profissionais na área de informação e tecnologia, também encoraja 
a realizar esse trabalho a quem não tem condição de adquirir por si só, ainda que se 
enfrente as dificuldades de escolas estruturalmente sucateadas e profissionais sem 
qualificação para apoiar pedagogicamente os extensionistas. Ademais, almeja-se a 
formação de jovens preparados para se empregar mais facilmente em um mercado em 
expansão constante, através da inserção no mundo da informática, ciência e pesquisa. 

 

2 METODOLOGIA 

As aulas de informática, pelo projeto de extensão, foram pensadas para o seguinte 
formato: aulas expositivas com materiais em slides sobre as ferramentas do pacote office, 
história da informática e componentes de hardware. Além disso, aulas práticas para o 
desenvolvimento de trabalhos interdisciplinares como, por exemplo, tabelas e gráficos, 
no Excel, para as aulas de matemática; apresentações em slides, para o curso de história. 
Também daremos ênfase para a utilização de ferramentas online de e-mail pessoal e 
formulários Google, além da criação de grupos de debate sobre a violência cibernética.  

KEYWORDS: Education, teaching-learning, inclusion, information, technology. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados por esse trabalho é de que, a partir da aplicação do 
projeto, as escolas tornem-se modelo em referência no desenvolvimento de atividades 
que harmonizem a educação e a tecnologia em um mesmo plano, talvez, até, em 
atividades interdisciplinares. Vindo a influenciar outras instituições de ensino à adesão 
de atividades similares. Criando, assim, uma onda de aceitação à essa nova forma de 
pesquisar, conhecer e experimentar o conhecimento.  

Sendo, também, nosso desejo o resultado de jovens cada vez mais afetos aos 
estudos, responsáveis com o uso da internet, antenados com as novas tecnologias, capazes 
de dialogar com às diferenças e que aproximem os seus pares da mesma experiência a 
que a eles foram proporcionados. Transformando o ambiente escolar em um espaço muito 
mais atrativo e menos suscetível a violência e o crime organizado, presente na região onde 
as escolas têm suas instalações.   

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A missão do presente projeto é discutir e mitigar as mais diversas inquietações 
quanto à natureza da inserção de novas tecnologias nas salas de aula, bem como a 
avaliação da viabilidade do uso casado: ensino e tecnologia. Embora não tratemos de um 
conceito novo, há por parte de professores e alunos, muita aflição e euforia, 
respectivamente. Isso porque não há ciência, por ambas as partes, de que “não se trata de 
simples projetos de educação a distância, mas de novas concepções de educação, em que 
são utilizadas as mais atuais tecnologias digitais, para se aprender mais e melhor” (Vani 
Moreira, 2008, p.13). 

Ao final das atividades desse projeto, desejamos que as demandas anteriores, à 
nossa participação nas escolas, possam ter sido solucionadas e que a compreensão sobre 
a necessidade de fortalecimento dos laboratórios de informática, bem como todos os 
outros ambientes que compõem um instituto de educação, possam ser ampliadas e sirvam 
para aliviar a situação de abandono pelos órgãos governamentais responsáveis pela 
manutenção de um ensino de excelência. Além disso, que a colaboração desse projeto de 
extensão contribua para a capacitação de docentes para que explorem os mais diversos 
métodos de ensino, a fim de salutar o rendimento dos alunos em suas disciplinas.  

AGRADECIMENTOS 

Nossos agradecimentos especiais são àqueles que se empenharam em construir 
esse projeto, pensando nas dezenas de crianças que seriam presenteadas com a 
oportunidade de ter um primeiro contato com o mundo da informática. Ou seja, embora 
bem mais democrático, sabemos que a posse de um computador não é a realidade de todos 
os moradores de um bairro periférico, ao contrário disso, vivem à urgência de terem que 
se desdobrar para terem o básico. Ou quase isso. Dessa forma, agradeço a minha 

2862 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

professora Carla Katarina, minha orientadora, bem como os alunos beneficiários, que têm 
aproveitado a oportunidade como se fosse a única de suas vidas.  

REFERÊNCIAS 

COSTA, Daniela. Desconhecido. In: BASILIO, Maria Luiza. Uso das tecnologias 
ainda desafiam escolas brasileiras. Revista eletrônica. ed. São Paulo, SP: Revista Carta 
Capital, 4 ago. 2017. Disponível em: 
https://www.cartacapital.com.br/educacaoreportagens/uso-das-tecnologias-ainda-
desafia-escolas-brasileiras/. Acesso em: 1 ago. 2019. 
KENSKI, Vani Moreira. Educação e tecnologias: o novo ritmo da informação. 3°. ed. 
rev. Campinas, SP: Papirus Editora, 2008. 147 p. 
 

 
 
 
 

 

 

 

2863 



 
LIMA. E. M.1; LIMA. E. M.2 e FARIAS. J. V.3 

IFRN – Campus Canguaretama123 

 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 
 
 
O PROJETO DE EXTENSÃO “Pro-Matemática/Língua Portuguesa-IF”: uma 
ação cidadã sob a ótica dos alunos da licenciatura em educação do campo. 

RESUMO 
Esse trabalho pretende apresentar algumas 
impressões a respeito do projeto de extensão 
“LPMAT” que estará oportunizando, o ensino 
de Língua Portuguesa e Matemática para alunos, 
do ensino fundamental das Escolas Municipal 
José de Carvalho e Silva e Juarez Rabelo, 
localizadas no centro da cidade de 
Canguaretama RN, que almejam ingressar no 
IFRN – Campus Canguaretama. Este Projeto  
terá uma duração de oito meses, durante o 
período de abril a dezembro de 2019. O referido 
projeto, que está em sua segunda fase, funciona 
nas dependências do IFRN. Os encontros 
ocorrem semanalmente com os alunos. Nesses 
encontros os alunos têm a 

oportunidade de adquirir novos conhecimentos e 
aprofundar os já existentes com o objetivo de 
intensificar sua preparação para o ingresso no 
IFRN, bem como contribuir com sua formação 
na escola de origem. Acreditamos que essa é uma 
relação transformadora entre o Instituto e a 
sociedade. Também é intenção do projeto 
familiarizar os participantes com o ambiente do 
Campus Canguaretama, por meio de vários 
eventos. Fazemos isso por acreditar que a 
proximidade com a "futura" escola pode torná- 
los mais confiantes e motivados para os estudos. 
Nesse trabalho destacaremos alguns aspectos e 
resultados percebidos nessa primeira fase do Projeto. 

 

 
 

ABSTRACT 
 
This paper intends to present some impressions 
about the extension project “LPMAT” that is 
giving opportunity, the teaching of Portuguese 
Language and Mathematics for students, of the 
elementary school of the José de Carvalho e Silva 
and Juarez Rabelo Municipal Schools, located in 
the city center of Canguaretama RN, who wish to 
join IFRN - Campus Canguaretama. This Project 
will last eight months, from April to December 
2019. This project, which is in its second phase, 
operates at IFRN facilities. The meetings take 
place weekly with the students. In these meetings 
students have the opportunity to acquire new 
knowledge and deepen the existing ones in order 

to intensify their preparation for IFRN entry, as 
well as contribute to their training in the home 
school. We believe this is a transformative 
relationship between the Institute and society. 
The project also intends to familiarize 
participants with the Canguaretama Campus 
environment through various events. We do this 
by believing that proximity to the "future" school 
can make them more confident and motivated to 
study. 
In these works, we will highlight some aspects 
and results perceived in this first phase of the 
Project. 

 

 
KEYWORDS: Citizenship, Mathematics teaching, Portuguese Language Teaching, extension project. 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania, ensino de Matemática, Ensino de Língua Portuguesa, projeto de 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto LPMAT foi criado para ajudar os alunos do município de 
Canguaretama, em especial da escola Juarez Rabelo e José de Carvalho e Silva na 
preparação para o processo seletivo do IFRN. O foco desse projeto é fazer com que os 
alunos possam estudar Língua portuguesa e Matemática mais afundo, pois são essas duas 
disciplinas que estão presentes no processo seletivo do Instituto. Também visamos 
melhorar o índice de aprovação, nessas disciplinas, dos alunos ingressantes no Instituto, 
principalmente os alunos do primeiro ano, pois temos um índice de reprovação 
considerável. 

É notório, dentro da nossa realidade que muitos alunos vivenciam experiências 
de fracasso escolar, principalmente alunos das escolas públicas, é bem notório que eles 
têm dificuldade imensa notadamente em português e matemática que são as duas 
principais matérias que estudamos desde os anos inicias até o ensino médio. Sabendo 
disso foi pensada a ideia de oferta esse projeto de extensão para contribuir com os alunos 
e aumentar o índice de aprovação nessas disciplinas no município de Canguaretama. 

Muitos alunos têm dificuldade em matemática, uma queixa dos professores é à 
falta de interesse e motivação durante as aulas, pois eles acham que aquilo que estudam 
em sala de aula não tem utilidade, isso pode ser um fator desmotivador e é devido a isso 
que tem muita reprovação nessa matéria. Como menciona Cíntia Cristiane de 
Andrade em sua monografia sobre “O ensino da matemática para o cotidiano”. 

A Matemática nem sempre é trabalhada de forma a 
levar o aluno a fazer associações com o cotidiano, 
desse modo, muitos alguns estudantes acham que a 
única finalidade do conhecimento matemático é para 
efetuar a realização de uma prova e 
consequentemente deixa de perceber as aplicações da 
matemática no seu dia a dia. (Andrade, 2014, p. 11) 

Com relação a Língua portuguesa, sabemos que essa disciplina é muito importante 
no dia a dia de cada um e que também é de suma importância para que posamos 
escrever, ler e atuar na sociedade por meio desses instrumentos de linguagem, mas pelo 
motivo de ter muitas regras e normas muitos alunos acham difícil e acabam desistindo 
de estuda-la ou quando estudam não o fazem o suficiente e acabam reprovando. Vale 
ressaltar que “a leitura é a extensão da escola na vida das pessoas. A maioria do que se 
deve aprender na vida terá que ser conseguido através da leitura fora da escola. A leitura 
é uma herança maior do que qualquer diploma.” (CAGLIARI. 1992 p.148). 

 
2 METODOLOGIA 

O Projeto executado todas as quartas-feiras, ocorrendo durante a manhã nas 
dependências do IFRN campus Canguaretama. As atividades são desenvolvidas, com 
duração de 5 horas, das 7h às 12h, com discentes da rede pública municipais que tenha 
interesse em participar do projeto de extensão 

Pensando no viés de comtemplar esses discente participante do projetos foi criado 
uma metodologia onde precisamos de dois docentes do Campus Canguaretama que se 
dispuseram, um de Língua Portuguesa e outro de Matemática e também a participação de 
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1º SIULADO DO PROJETO LPMAT 

um total de quatro alunos, da Licenciatura em Educação do Campo (habilitação em 
Matemática) que desenvolverão atividades juntos com os docentes voluntariamente. 

Na disciplina de Língua Portuguesa, foi e está sendo trabalhados textos que foram 
publicados pelos alunos do IFRN, através da editora da instituição, socializando-os 
através de leitura individual e/ou grupo, fazendo com que os alunos comessem a 
identificar os recursos linguísticos, procedimentos, estratégias e relacioná-los com seu 
gênero discursivo. Além de tudo isso, os participantes serão sobmetidos a fazer uma 
escrita de resumo, das atividades desenvolvidas diariamente em sala de aula, terão que 
indicar obras e aprecia-las, expor seus pontos de vista frente ao texto, falando do perfil 
do autor do texto, serão organizados debates sobre temas de interesse dos adolescentes, 
para que possam registrar, por escrito, os principais tópicos. Ademais, serão organizados 
simulados e atividades para que os alunos possam responder questões de Língua 
Portuguesa de processos seletivos do IFRN, de anos anteriores se familiarizando de 
como será a estrutura da prova. 

Na área de Matemática, os simulados e atividades terá foco no processo seletivo 
de ingresso no IFRN, esses matérias será compostos com questões de provas de anos 
anteriores realizadas pelo IFRN, sempre pensando em contemplar o máximo de assuntos 
do ensino fundamental, também utilizaremos os materiais que o programa PROITEC 
disponibilizão para os estudantes da rede publica para que possam se preparar para o 
processo seletivo. Tornando assim uma serie de atividades bem mistificada e que se 
torne prazeroso e não cansativo. 

Na área de Licenciatura em Educação do Campo com habilitação em Matemática, 
o aluno voluntário colocará em prática todos os conhecimentos recebidos em sala de 
aula durante sua formação: pesquisando, planejando, estudando, elaborando e aplicando 
atividades de matemática. Com isso sabemos que será de grande contribuição o projeto, 
tanto para o curso quantos para os licenciandos em Matemática. 

 
3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados alcançados no primeiro trimestre do projeto podem ser analisados 
a partir dos dados constituídos por meio dos instrumentos descritos na metodologia 
(simulado, entrevista, atividades etc...). 

Em relação ao simulado destacamos que tivemos uma melhora no entendimento 
dos alunos de como será a prova do processo seletivo, pois muitos quando começou a 
frequentar o projeto não tinha nem ideia de como era estruturado a prova que dar acesso 
a eles estudar no instituto federal, já com relação aos desempenhos dos alunos achamos 
que não foi tão bom quanto esperávamos, mais vamos continuar a incentivar eles a 
estudar mais e mais para alcançar os seus objetivos. E após a aplicação do simulado 
fizemos alguns gráficos e tabela que mostra o desempenho e quantos alunos fizeram o 
simulado onde mostraremos a seguir. 

Tabela 1: Números de acertos por disciplina. 
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ALUNOS 

ACERTOS 
LP MA 

Aluno 1 6 3 
Aluno 2 4 6 
Aluno 3 4 7 
Aluno 4 3 4 
Aluno 5 4 5 
Aluno 6 8 5 
Aluno 7 3 6 
Aluno 8 3 5 
Aluno 9 9 3 
Aluno 10 9 4 
Aluno 11 9 7 
Aluno 12 11 7 
Aluno 13 12 5 
Aluno 14 13 9 

 

Fonte: Próprio autores 
 

Gráfico 1: Com total de acertos e alunos que fez o simulado 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autores 
 

Gráfico 1: Com total de alunos e acertos em Língua Portuguesa 
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Fonte: Próprio autores 

Gráfico 2: Com total de alunos e acertos em Matemática 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Próprio autore 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao final do projeto, espera-se contribuir, com o processo de ensino e 
aprendizagem de Língua Portuguesa e de Matemática, com a elevação da escolaridade 
do município de Canguaretama, com a redução dos índices de reprovação nessas 
disciplinas bem como da evasão escolar. Também, espera-se contribuir com uma 
formação cidadã, em que os participantes do projeto de extensão possam ser 
protagonistas de suas histórias, agente de transformação em sua comunidade, 
independentemente, de ser aprovado ou não no processo seletivo do IFRN. 

O projeto está em andamento, e até o momento podemos notar que os alunos estão 
empolgados e confiante, ou seja, apesar da dificuldade que cada um tem ele estão bem 
focado e correndo atrás para alcançar seus objetivos, se engajando em aprender e a 
desenvolver todas as atividades que é passada pelos docentes e voluntários do projeto. 
Com isso esperamos que o projeto contribua para que esses alunos possam ter um bom 
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desempenho escolar e também no processo seletivo do IFRN, e assim consigam ter a 
oportunidade de ingressar em um ensino mais avançado. 

No inicio o projeto só tinha vagas limitadas destinadas aos alunos das Escola 
Juarez Rabelo e José de Carvalho e Silva, e a agora nesses últimos meses vamos abrir 
para todos os alunos da rede pública das cidades próximas ao instituto e que almejam ter 
sua vaga no IFRN, garantindo assim que mais alunos sejam comtemplados com essa 
ação e que todos que participarem possa melhorar cada vez mais os desempenhos nessas 
duas disciplinas. 
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INCLUSÃO DIGITAL E QUALIDADE DE VIDA NA MELHOR IDADE 

1,2 IFRN – Campus Natal-Central 
ÁREA TEMÁTICA: (Educação) 

 

 

RESUMO 
 
Este projeto de extensão teve como objetivo 
principal promover a inclusão digital às pessoas 
da comunidade que estão na faixa etária 
conhecida como “melhor idade”, através da 
aprendizagem no manuseio dos computadores, 
na utilização de seus programas, no uso da 
internet como meio de socialização e no 

conhecimento das novas tecnologias existentes, 
contribuindo com a atualização, a autoestima, o 
estímulo mental e motor e a socialização destas 
pessoas. 
Com isto, ratificamos o compromisso social do 
IFRN junto a sua comunidade. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The main objective of this extension project was 
to promote digital inclusion to people in the 
community who are in the age group known as 
the “best age” through learning how to handle 
computers, use their programs, and use the 
internet as a means of socialization. and 
knowledge of existing new technologies, 
contributing to the updating, self-esteem, mental 
and motor stimulation and socialization of these 
people. 
With this, we ratify IFRN's social commitment to 
its community. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Informática, Melhor Idade, Inclusão Digital, Socialização. 
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1 INTRODUÇÃO 

Os fatores psicológicos associados a perda de independência motora, que 
estimulam a dificuldade de realização de atividades do dia a dia, alteram a percepção de 
vida dos idosos. Assim, projetos como o de inclusão digital estimulam o uso de partes do 
corpo que eventualmente perdem sua totalidade com o envelhecimento.  

De acordo com Paschoal (2006, apud Cardoso, Stefanello, Soares e Almeida, 
2014, p.342), da mesma forma que o corpo deverá ser exercitado, através de exercícios 
físicos, a mente deverá também ser estimulada através de atividades que a mantenham 
ativa, com intuito de conservar-se saudável para prolongar a vida, ou pelo menos a 
qualidade desta. Há alguns anos descobriu-se que a atividade mental poderá modificar o 
comportamento pacato, porque não apático, que alguns idosos adotam ao envelhecer.   

O uso das recentes tecnologias estimula o uso da mente, nas atividades de 
descobrimento e aprendizado; estimula o desenvolvimento motor, no uso do mouse; 
estimula a comunicação entre os alunos, encorajando o abandono do isolamento em casa; 
incentiva a curiosidade e a busca de conhecimento.  

Constata-se que o uso do computador e de seus recursos proporcionará ao idoso 
melhorias na autoestima, na habilidade mental, no aumento das relações sociais e 
interacionais e no senso de realização e autoconfiança (Gatto e Tak, 2008, apud Cardoso, 
Stefanello, Soares e Almeida, 2014, p.343).  

A informática caracteriza-se por fomentar mudanças no campo educacional a 
partir das reflexões que provoca. O uso do computador favorece a formação de cidadãos 
mais críticos, com autonomia para construir o próprio conhecimento. Ao favorecer a 
oportunidade de aprendizagem para as pessoas idosas demonstra-se que este é um ciclo 
vital que se prolonga com o decorrer das décadas e que, portanto, precisa estar inserido, 
especialmente, no conhecimento tecnológico, por ser um saber novo para o público idoso. 

Oferecer oportunidades de inclusão social, neste caso através do domínio de novas 
tecnologias, é papel fundamental de qualquer instituição de ensino. É plausível destacar 
a divergência entre o jovem e o idoso, em que um é proveniente de uma geração nascido 
no universo de ícones, imagens, botões, teclas, que consequentemente apresenta 
operacionalização e desenvoltura ante esses recursos, e o outro é oriundo de tempos de 
relativa estabilidade, convivendo conflituosamente com as rápidas e complexas mudanças 
tecnológicas que insistem em crescer em progressão geométrica (PEQUENO, 2010). 

Portanto, ao vivermos hoje a era da informática, o avanço da tecnologia trouxe 
acesso a informação de forma quase instantânea. Em uma sociedade informatizada, é 
imprescindível o domínio das ferramentas que possibilitam o acesso e a manipulação da 
informação, pois o computador tornou-se um instrumento para ampliar o pensamento e 
redefinir a forma de comunicação do ser humano. 

KEYWORDS: Computers, Best Age, Digital Inclusion, Socialization. 
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Com isto, o presente projeto de extensão teve como principal objetivo desenvolver 
a inclusão digital às pessoas da melhor idade da comunidade, contribuindo com a 
atualização, a autoestima, o estímulo mental e motor e a socialização destas pessoas, 
levando-as ao conhecimento digital de modo que se tornassem protagonistas desses novos 
saberes sociais. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia utilizada consistiu em aulas presenciais, teóricas e práticas, 
ministradas por um servidor técnico-administrativo graduado em Engenharia de 
Computação, auxiliado por bolsistas do último ano do Curso Técnico em Informática 
Integrado que monitoraram este processo de ensino-aprendizagem, impactando, assim, 
na formação acadêmica destes. 

Um laboratório equipado com computadores, lousa interativa e projetor multimídia 
foi utilizado para auxiliar na apresentação dos conteúdos ministrados, facilitando o 
ensino-aprendizagem. Também foram realizadas atividades em grupo para que todos 
interagissem com os equipamentos e entre si, além de termos apresentado vídeo-aulas 
para demonstrar a utilização dos computadores nas diversas áreas de conhecimento. 

O curso foi dividido em 3 módulos, onde cada módulo houve a distribuição de 
material escolar e apostilas fornecidas através de Pen Drives, com o detalhamento do 
conteúdo dos encontros. Assim, apresentamos os seguintes conteúdos em cada módulo: 

 
 Módulo 1: Introdução à Informática Básica (definições, componentes básicos 

(hardware), dispositivos de entrada/saída) e Ergonomia na Computação; 
 Módulo 2: Sistema Operacional Windows 7 e noções sobre o Windows 10; 
 Módulo 3: Os principais tipos de programas aplicativos, como: Processadores de 

textos, Planilhas Eletrônicas, Apresentação eletrônica, Navegadores de Internet (redes 
sociais), Gerenciadores de e-mails e Ferramentas de pesquisa na web. 
 

Métodos diferenciados foram aplicados para apresentar as orientações, elegendo-
se uma linguagem simples e fornecendo explicações direcionadas às dúvidas dos 
participantes.  

A ideia central do projeto foi ensinar aos envolvidos como começar e, a partir disto, 
desenvolver neles a vontade de descobrir mais, estabelecendo uma rotina de “faça você 
mesmo”. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em relação aos resultados ao final deste projeto, os discentes apresentaram 
domínio tanto da parte teórica, quanto da parte prática sobre os assuntos abordados 
durante o curso. 

Na parte teórica, puderam compreender os termos técnicos utilizados na 
informática, exercitar a postura quando estivessem em frente ao computador e métodos 
de prevenção de acidentes, bem como conseguiram diferenciar os componentes básicos 
que um computador possui (hardware).  
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Na parte prática, tiveram o conhecimento necessário sobre os principais tipos de 
programas existentes (software) nos dias de hoje para que pudessem usufruir da utilização 
destes no dia-a-dia. 

 
Fotografia 1 - Aula de Inclusão digital e qualidade de vida para a turma da Melhor Idade 

 
Fonte: Foto tirada por uma das bolsistas do projeto (2018) 
 
A disseminação dos resultados será através da Exposição Científica, Tecnológica 

e Cultural (Expotec) e da V Semana de Ciência, Tecnologia e Extensão (Secitex) do 
IFRN, onde haverá a exposição de vídeos e um banner mostrando o desenvolvimento 
deste projeto de inclusão digital junto aos idosos, bem como através de outros meios 
institucionais, fazendo com que haja o incentivo para que outros Campi do IFRN e outras 
instituições de ensino promovam a inclusão digital não somente para as pessoas da melhor 
idade, mas também para àquelas excluídas dos benefícios trazidos pelos recursos 
tecnológicos da atualidade, socializando e levando conhecimento das novas tecnologias 
para auxiliá-los na melhoraria da execução de suas atividades. 

Com isso, ao final deste projeto, alcançamos o trinômio Ensino, Pesquisa e 
Extensão. 
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AMOSTRAS DE ROCHAS E MINERAIS COMO FERRAMENTA DE 

APRENDIZADO DE GEOCIÊNCIAS NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

 
 
 
 
 

RESUMO 
 

O Museu de Minérios do RN, situado no 
IFRN/Campus CNAT destaca-se na 
transmissão de conhecimento geológico e 
dos recursos minerais do RN. Nesse 
contexto, o museu criou esta pesquisa 
visando prosseguir na dinâmica de 
incentivar o desejo dos jovens a ciência 
através de oficinas e atividades. Além da 

entrega de um kit com rochas e minerais, útil 
como ferramenta no ensino-aprendizagem 
dos conteúdos associados a geociências, 
tornando o ensino mais lúdico. Dessa 
maneira, os kits propõem uma forma 
inovadora de gerar estratégia para melhorar 
o ensino/aprendizagem deste tema. 

 
 

 
 

 
ABSTRACT 

 
 

The RN's Ore Museum, located at the IFRN / 
CNAT Campus, stands out for the 
transmission of RN's geological knowledge 
and mineral resources. In this context, the 
museum created this research aiming to 
continue the dynamics of encouraging young 
people's desire for science through workshops 

and activities. In addition to the delivery of a 
kit with rocks and minerals, useful as a tool in 
teaching and learning the contents associated 
with geosciences, making teaching more 
playful. Thus, the kits propose an innovative 
way to generate strategy to improve the 
teaching / learning of this theme. 

 
KEYWORDS: Kits, Rocks, Minerals, Geosciences, Teaching. 

PALAVRAS-CHAVE: Kits, Rochas, Minerais, Geociências, Ensino. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O Museu de Minérios do RN, localizado no Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Natal-Central, vem destacando-se na 

disseminação do conteúdo geológico e de recursos minerais do estado. Nesse contexto, o 

grupo de pesquisa que compõe o MMRN, pensou neste projeto para possibilitar a 

continuidade dessa dinâmica em que museu está inserido, que é a forma de buscar 

despertar o desejo dos jovens a ciência através de palestras e oficinas sobre o 

conhecimento geológico e mineral do Rio Grande do Norte. 

A finalidade da educação é proporcionar o pleno desenvolvimento do educando, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 

1996). No ensino das geociências, surge a necessidade de propostas didático-pedagógicas 

que favoreçam a aprendizagem significativa do aluno e, ao mesmo tempo, promova o 

exercício da cidadania. 

Devido ao contexto citado incialmente, o Museu de Minérios do RN, tem 

desenvolvido diferentes estratégias de ensino-aprendizagem das Ciências Exatas e da 

Terra e áreas e afins, dentre elas um acervo de rochas e minerais do estado. Esse acervo 

pode ser utilizado para diferentes fins, contudo no caso aqui discutido, subsidia o 

desenvolvimento de atividades de ensino e, posteriormente, de pesquisa e extensão. Além 

disso, as amostras mantidas no museu têm sido utilizadas em aulas internas para todos os 

níveis que a instituição dispõe, passando por cursos como: geologia, mineração, geografia 

e gestão ambiental. Ainda nesse seguimento, o MMRN propôs a mesma abordagem 

as escolas  do ensino fundamental, contando com a doação de um kit de minerais e 

rochas, além de aulas práticas com essas amostras. 

Além das atividades executadas por bolsistas do projeto, outra ferramenta de extrema 

importância foram guiamentos realizados, tendo esta tarefa servido de embasamento 

teórico sobre os bens minerais do estado.  
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2 METODOLOGIA 

 
Inicialmente, a pesquisa foi encaminhada a partir de um levantamento 

bibliográfico, onde, a partir disso foi possível construir um embasamento teórico acerca 

do patrimônio geológico e de recursos minerais do estado do Rio Grande do Norte. Sendo 

este levamento fundamental para que posteriormente houvesse a seleção de pontos de 

visita e coleta das amostras que constituiriam os kits. 

Na segunda etapa, foi realizada a elaboração de um banco de dados em ambiente 

de Sistema de Informações Geográficas (SIG), possibilitando um maior detalhamento das 

informações relacionadas a geologia e recursos minerais do estado. 

Durante a etapa de campo, que havia sido pré-determinada no levantamento 

bibliográfico e em ambiente SIG. Sendo esta etapa de grande relevância, pois, a partir 

dela foi possibilitada as idas ao campo para serem feitas as coletas de rochas e minerais 

que viriam a ser utilizadas na elaboração dos kits. 

Posteriormente as idas ao campo, foi realizada a catalogação das amostras 

coletadas. Com isso, deu-se origem a um acervo de amostras coletadas em campo e 

doadas pelo laboratório de petrografia (DIAREN/IFRN-CNAT), mantido nas 

dependências do Museu de Minérios do RN (MMRN/IFRN-CNAT). Esta catalogação foi 

constituída através de descrições das amostras, elaboração de fichas de identificação 

contendo  número de identificação e outras especificações de cada uma delas, para 

facilitar a organização e consequentemente a elaboração dos kits.  

A confecção dos kits foi pensada de forma que haveria uma caixa de madeira 

contendo 9 espaços/colmeias, onde ali estariam distribuídas amostras de rochas e 

minerais que viriam a ser entregues aos professores de geografia que visitaram o 

MMRN e participaram das atividades executadas pelos colaboradores deste projeto. 

Porém, por questões financeiras, as caixas não puderam ser confeccionadas, fazemdo 

com que houvesse um improviso para a entrega deste material aos professores 

participantes, onde foi possível a entrega de 18 kits (Figura 1A e 1B) em embalagens 

imporovisadas.
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Nos 8 meses em que o projeto esteve em execução, foram realizadas oficinas 

mediadas por alunos/colaboradores, sendo a maioria deles alunos do curso de técnico em 

geologia, contando também com o auxílio dos discentes da licenciatura em geografia. As 

oficinas eram realizadas posteriormente as visitas guiadas à exposição permanente do 

MMRN, onde a partir dela, muita das vezes era feita a primeira aproximação dos alunos- 

visitantes com os conteúdos de geologia. O guiamento era uma ferramenta de extrema 

importância, pois ele servia de base para as atividades como a prática de reconhecer 

minerais e rochas que haviam sido vistos durante as visitas. 

Para obtenção de dados que viriam a sustentar a elaboração do artigo científico e 

para acompanhar o rendimento do projeto, foi criado um questionário que continha 10 

perguntas, sendo 9 delas de cunho objetivo e apenas 1 discursiva, totalizando 248 

respostas para o mesmo. As questões foram todas elaboradas com base no roteiro visto 

pelos alunos durante a visitação a exposição do museu e a prática com minerais e rochas 

realizadas durante as oficinas. Além disso, também foi passado aos professores um 

questionário avaliativo integrando questões como a qualidade do material entregue 

(kits), junção do guiamento com as atividades práticas executadas. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esta pesquisa foi pensada para os alunos da rede pública de ensino e do nível 

fundamental da região metropolitana de Natal, e conhecendo a realidade de nossas escolas 

e falta de estratégias que facilitem trabalhar os conteúdos de Geociências em sala de aula. 

Os kits de rochas e minerais, as visitas guiadas ao museu e as oficinas foram pensadas 

justamente parar tentar diminuir esse cenário. 

Durante a execução dessas atividades, também foi elaborado e aplicado um 

questionário para acompanhar o rendimento do projeto e coletar dados com respeito ao 

rendimento dos alunos que participavam delas. Foram aplicados 248 questionários para 

7 escolas participantes, caracterizado por 10 questões, 9 de cunho objetivo e 1 

discursiva, onde todas possuíam ligação direta com conteúdos os exibidos e explicados 

pelos guias na exposição permanente do MMRN e também nas práticas realizadas 

durante as oficinas.  
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Figura 1A: Kit de amostras de minerais. 

Figura 1B: Kit de amostras de rochas. 
Autoria própria (2018).  

Autoria própria (2018).  

1A 

1B 

2879 



IFRN | Campus Mossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Embora que alguns fatores tenham levado a não confecção pensada inicialmente 

dos kits, a proposta de dar seguimento ao que Museu de Minérios do RN prega como 

instituição foi concluída. As atividades mediadas pelos colaboradores do projeto foram 

bem aceitas por alunos e professores, algo considerável para o museu, já que é esse 

retorno que sustenta a equipe que o compõem e para que ela possa continuar a produzir 

ideias que inspirem os jovens a seguir o caminho das geociências e também na 

formação dos mesmos em sala de aula e como cidadão. 
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TURISMO PEDAGÓGICO: O IFRN DE PORTAS ABERTAS PARA VOCÊ 

LIMA, N. F.1; SANTOS, J. J.2; OLIVEIRA, G. J. C3; NETO, A. T. C4 e SILVA, J. E. M.5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 
ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
O projeto TURISMO PEDAGÓGICO: O IFRN 
DE PORTAS ABETAS PARA VOCÊ foi 
desenvolvido no campus São Paulo do Potengi. 
Com o objetivo de ir a comunidade externa, em 
particular de estudantes do nono ano do ensino 
fundamental II, bem como convidá-los a 
participar em nosso campus de um turismo de 
aprendizado. Recebemos  mais de 200 alunos no 
primeiro semestre (2019.1) do  projeto. Tais 
alunos participaram de palestras e orientações 
acerca  da carreira acadêmica e profissional, bem 
como de atividades nos laboratórios de 

matemática, biologia, química, instalações 
elétricas e de relaxamentos com a educadora 
física, entre tantas outras atividades.  Os alunos 
das escolas visitantes amaram a experiência de 
participar de atividades e oficinas de aprendizado 
em nosso instituição. Muitos deles afirmaram 
que era um sonho realizado, porque almejavam 
conhecer o IFRN. Outros saiam dizendo que se 
esforçariam para passar no processo seletivo. 
Através deste projeto tivemos o objetivo duplo 
de divulgar o IFRN e realizar oficinas de 
aprendizado, o que foi alcançado com êxito. 

 

ABSTRACT 

 
PEDAGOGICAL TOURISM: THE IFRN OPEN 
DOORS FOR YOU project was developed at the 
São Paulo do Potengi campus. With the goal of 
going to the outside community, particularly of 
ninth grade students, as well as inviting them to 
participate in our learning tourism campus. We 
received more than 200 students in the first 
semester (2019.1) of the project. These students 
participated in lectures and orientations about the 
academic and professional career, as well as 
activities in the labs of mathematics, biology, 
 
 

 
 

 chemistry, electrical installations and relaxation. 
 Vsiting school students loved the experience of 
participating in learning activities and workshops 
at our institution. Many of them said it was a 
dream come true because they wanted to know 
the IFRN. Others left saying they would strive to 
pass the selection process. Through this project 
we had the dual objective of spreading the IFRN 
and holding learning workshops, which was 
successfully achieved. 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Turismo Pedagógico, IFRN, oficina, atividades. 

KEYWORDS:  Pedagogical Tourism, IFRN, workshop, activities. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte – 
IFRN, tem como uma de suas metas, atender a demanda local e regional concernente ao 
ensino, a extensão, a pesquisa e inovação e prática profissional. É fato, que residentes, 
próximo ao IFRN, tem sido alcançado com todos os aparatos (ensino, pesquisa, extensão 
e inovação). Isto é visto pela quantidade de matrículas realizadas nesta instituição.  

Porém, é percebido que, mesmo com a participação de discentes das comunidades 
vizinhas ao instituto federal, há uma fração considerável de pessoas que não conhecem o 
IFRN. Há os que pensam que o instituto federal (IF) é uma escola particular, uma escola 
para ricos. Não conhecem os cursos ofertados nem a forma de ingresso, tão pouco a 
carreira acadêmica ou profissional que podem seguir dentro desta instituição.  

Há alunos de escolas públicas que não sabem, nem a forma de ingresso ou em qual 
ano do ensino pode ingressar no IFRN. Tais alunos não conhecem a gigantesca estrutura, 
nem o alto nível de capacidade intelectual dos docentes que nele atuam.  

Se esses discentes conhecessem o IF, seus laboratórios, assistissem ou 
participassem de oficinas experimental/prática e palestras com certeza colocariam como 
uma de suas metas de vida ingressarem no IFRN. Isto, porque quem conhece este instituto 
almeja ser seu aluno.  

Identificada essa necessidade de conhecer o IFRN e suas propostas pedagógicas 
de ensino, extensão, pesquisa e inovação que foi proposto um projeto de extensão –  

TURISMO PEDAGÓGICO: O IFRN DE PORTAS ABERTAS PARA VOCÊ –  
que visam levar a comunidade o IFRN, esta instituição de grande respeito, bem como 
trazer esta comunidade para dentro do IFRN a fim de fazer um turismo pedagógico (DE 
SOUZA BONFIM, 2010), (GOMES et al, 2012) .  

Neste turismo (LEÃO, 1999), (NAKAMURA et al, 2012), foi realizado um tour 
pelas salas e laboratórios dos cursos de edificações, meio ambiente, informática, química, 
biologia, matemática, entre outros, realizando oficinas e atividades práticas de 
aprendizado; os visitantes participariam de palestras no auditório e de atividades lúdicas 
ministradas pelos professores e alunos do IFRN.   

Nossos visitantes, público alvo alcançado pelo projeto (PERINOTTO, 2008), 
(KLEIN et al, 2012) eram alunos do nono ano do ensino fundamental II das escolas 
públicas municipais e estaduais da região do Potengi. Estes alunos ficaram maravilhados 
com a estrutura do campus e principalmente com o aprendizado que internalizaram nestas 
atividades. A fala deles eram unânimes em afirmar que estavam realizando um sonho, 
conhecer o IFRN de perto, e que se esforçariam para ingressarem nesta instituição de 
ensino, extensão, pesquisa e inovação.   

Os professores que acompanhavam os alunos dessas escolas, também ficaram 
agradecidos pelo convite de vir ao IFRN a fim de realizar um tour. E diziam que este 
projeto chegou na hora certa, porque os alunos estavam desmotivados, mas através desse 
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projeto o quadro foi virado e agora já era patente a motivação dos mesmos em planejar 
uma carreira acadêmica e profissional.  

2 METODOLOGIA 

Realizar este projeto foi necessário a participação de coordenadores de cursos, 
professores, técnicos administrativos, alunos do ensino técnico ( médio integrado e 
subsequente) e do superior (Licenciatura em matemática), que tinha o maior número de 
extensionista, comunidade externa ao IFRN, bem como da direção geral para firma 
parceria com a secretaria de educação. Tivemos um total de 47 extensionista, além dos 
participantes voluntários que contribuíram muitíssimo para a execução deste projeto.   

No primeiro momento, realizamos visitas a secretaria de educação para firmar 
parceria e depois fomos as escolas para convidá-los a realizar um turismo pedagógico em 
nosso campus (SCREMIN; JUNQUEIRA, 2012, p. 26-42). Neste turismo seria realizados 
palestras, oficinas e atividades de aprendizado. As escolas aceitaram o convite com 
alegria e visitaram o nosso campus. Assim realizamos as seguintes atividades:  

• Palestras: Nesta atividade, os alunos eram recebidos no auditório de nosso 
campus, e ministrávamos palestras a fim de apresentar um horizonte de carreira 
acadêmica e profissional dentro e fora do IFRN; neste interim, eles assistiam a um vídeo 
institucional e em seguida tínhamos a participação de professores e coordenadores dos 
cursos expondo a forma de ingresso, a formação acadêmica e profissional de atuação dos 
egressos. Em seguida, tínhamos uma apresentação cultural pelos alunos de nosso campus.  

• Visita a biblioteca: Depois do auditório, os visitantes seguiam para a biblioteca, 
onde conheciam o acervo e recebiam orientações de uso deste espaço.  

• Intervalo: dávamos um intervalo de 15 minutos para um lanche.  
• Visita ao laboratório de práticas construtivas: Nesta atividade, os visitantes 

participavam de uma exposição do laboratório e de como era realizado algumas atividades 
construtivas. Eles viram (ao vivo e a cores) a destruição de um corpo de prova, em uma 
máquina para esse fim, que verificava a resistência do concreto.  

• Visita ao setor médico: Nesta atividade, um servidor do setor médico os recebia 
e expunha os serviços de saúde (atendimento médico e odontológico) que era oferecidos 
na instituição.  

Também, foi realizado atividades nos laboratórios de química, biologia, física, 
arquitetura, matemática, meio ambiente, informática entre outros. Todos os meses 
realizamos pelos menos um turismo pedagógico, já houve meses de realizarmos 4 
turismos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na Figura 1, abaixo, vê-se os registros de algumas atividades que realizamos no 
nosso projeto. Desde a recepção no auditório com palestras, até as atividades nos 
laboratórios.  
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Figura 1: Registro das atividades do projeto turismo pedagógico  

 Fonte: Autor.  
Nestes Turismos, foram realizados atividades de relaxamento (duração de 30 

minutos) com a professora de educação física, instalações elétricas, matemática, entre 
outras atividades que não apresentamos as fotos por uma questão de espaço.   

Este projeto tem contribuído para o aprendizado lúdico e dinâmico da comunidade 
externa. E também, tem contribuído para a divulgação dos cursos do IFRN, bem como do 
fazer docente dentro de nossa instituição. Este último é bastante relevante, pincipalmente, 
num cenário de crise política que vivenciamos; quando necessitamos mostrar cada vez 
mais o que produzimos, ensinamos e pesquisamos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Os discentes, público alvo alcançados pelo projeto, amaram as atividades e 
desejaram vir mais vezes ao nosso campus. Há os que afirmaram que seriam bom morar 
dentro da instituição. Declararam isso, porque ficaram pasmados com a estrutura, as 
oficinas, a biblioteca, a excelente recepção que tiveram pelo coordenador do projeto, e 
enfim com todas as coisas que viram, ouviram e aprenderam no turismo. Este projeto não 
vai parar, continuaremos semestre após semestre. Pois temos aplicado “injeção” de ânimo 
e motivação nos alunos da rede municipal e estadual de ensino. 

AGRADECIMENTOS 
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MOSTRA DE CURSOS DO IFRN-ZN, EM ESCOLAS PÚBLICAS DA ZONA 

NORTE 

ÁREA TEMÁTICA: Educação 

 

RESUMO 
 
A mostra de Cursos tem como objetivo a ação 
interdisciplinar entre os cursos técnicos em 
nível médio em Comércio, Eletrônica, e 
Informática para Internet, com uma proposta de 
apresentar aos alunos do 9º ano das Escolas 
Públicas da Zona Norte os cursos oferecidos 
pelo Instituto Federal de Educação, Ciência, 

Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN 
Natal Zona Norte (IFZN). Este trabalho vem 
sendo feito de forma voluntária desde 2017, e 
em 2018 atingiu a mais de 500 alunos de 
variadas escolas públicas. Para o ano de 2019, 
espera-se que mais de 750 alunos sejam 
atendidos.

 

 

ABSTRACT 

 

The Courses Show aims at the 
interdisciplinary action between the technical 
courses in Trading, Electronics and Computer 
Science with the proposal of presenting to the 
students of the 9th grade of Public Schools in 
the Northern area of Natal the courses offered 
by the Federal Institute of Education, Science,  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Technology of Rio Grande do Norte - IFRN 
Natal Zona Norte (IFZN). This work has been 
done voluntarily since 2017 and, in 2018, 
reached over 500 students from various public 
schools. By 2019, more than 750 students are 
expected to be served.

PALAVRAS-CHAVE:  Mostra de Cursos, IFZN, Alunos, Escolas públicas, Nível médio. 

KEYWORDS: Courses Show, IFZN, Students, Public Schools, High school. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente projeto tem como objetivo apresentar aos alunos do 9º ano das Escolas 
Públicas da Zona Norte os cursos oferecidos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Rio Grande do Norte – IFRN Campus Natal Zona Norte, através de ação 
interdisciplinar entre os cursos técnicos em nível médio em Comércio, Eletrônica, e 
Informática para Internet. Apresenta-se através de oficinas, aulas expositivas e jogos de 
formação dentro das características dos cursos ofertados pelo Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN Natal Zona Norte (IFZN), bem como 
elaboração e execução de tecnologias (produção de softwares educacionais e sistemas) numa 
perspectiva de atendimento de uma demanda social. Especificamente: Planejar e desenvolver 
ações didático-pedagógicas que conduzam à compreensão dos nossos cursos; 
Desenvolvimento de conteúdo didático a ser aplicado nas escolas públicas visitadas; auxiliar 
na decisão dos cursos a ingressar. 

Por consequência, tem-se uma possibilidade de interação entre os cursos técnicos em 
nível médio em Comércio, Eletrônica, e Informática para Internet do IFZN, em prol de uma 
atuação na comunidade local. Nesse caso, procura-se reunir os conhecimentos acadêmico-
científicos, pois entende-se que uma instituição educativa precisa atender ao seu entorno, 
particularmente quando se têm a capacidade de oferecer subsídios de formação 
contextualizados a própria realidade local. 

Assim, o ensino desenvolve processos educativos possibilitando a formação profissional, 
científica e humanista. Os programas e projetos de extensão têm a abrangência científica e 
tecnológica com foco na integração com a comunidade nas áreas de abrangência dos campi. 
(PDI-IFRN,2014, p. 22). Compreender o termo tecnologia social faz-se imprescindível para 
condução e justificar a relevância desse projeto. 

A apresentação de aulas aos alunos através de Jogos Educacionais é um dos passos dados 
onde o aluno expressa uma visão mais atualizada e próxima do mercado. Essa forma de 
apresentação tem contribuído para uma construção de um profissional mais crítico e 
competente com a futura carreira que irá enfrentar.  

Vale ressaltar que este trabalho vem sendo feito de forma voluntária desde 2017, e que 
em 2018 atingiu a 500 alunos de variadas escolas públicas. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa-ação é um método de pesquisa que visa a resolução dos problemas por meio 
de ações definidas por pesquisadores e sujeitos envolvidos com a situação sob investigação 
(VERGARA, 2010). Tem como características principais: mobilizar os sujeitos para 
atuarem durante todo o processo de investigação e identificação dos problemas, bem como 
implementarem e avaliarem as ações; permite explorar e estimular o processo de 
aprendizagem, pois cria-se a discussão e dissemina-se as informações, visando melhorias  
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de trabalhos futuros. Desta forma, conforme Thiollent (apud Vergara, 2010), "trata-se de 
um tipo de pesquisa social na qual os pesquisadores e os participantes representativos da 
situação ou do problema estão envolvidos de modo cooperativo ou participativo. 

Diante das discussões, é possível formular algumas questões que nortearam as ações 
de extensão, a atuar: Ações de formação e acadêmico-científicas e de interesse a comunidade 
externa em torno do IFRN; Ações de formação aos alunos de Comércio, Eletrônica e 
informática para Internet; Desenvolvimento de material didático e sistema para atuação com 
os alunos das escolas públicas visitadas. 

Entendeu-se, inicialmente, como pressuposto a necessidade de ações sistêmicas de 
planejamento direcionadas a esses alunos, uma vez que nos estudos empreendidos mostram 
ausência de articulação entre os níveis e modalidades da educação para atuação em uma 
atividade de extensão dessa natureza com atendimento a comunidade em torno do IFRN-
campus Natal/Zona Norte de maneira tão específica. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como mencionado anteriormente, esse trabalho se deu início de forma voluntária no ano 
de 2017, e no ano de 2018 foram alcançados 500 alunos de diversas escolas da Zona Norte. 
A meta para este ano (2019), é de 750 alunos. Até o presente momento foram alcançadas 7 
escolas e 602 alunos.  

De acordo com o planejamento, até o término do ano, iremos ultrapassar nossa meta, 
atendendo assim, mais de 10 escolas e 800 alunos. 

As ações desenvolvidas no projeto resultam na avaliação do impacto do Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio grande do Norte – Campus Natal Zona Norte e 
em seu entorno com contribuições significativas sobre o papel das instituições educativas e 
seu potencial de formação. 

 
 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Nas práticas realizadas recentemente, tivemos o prazer de presenciar resultados do 
nosso trabalho, como disse a coordenadora de uma das escolas visitadas: 
 

Figura 1: Aluno da Escola Municipal Professora. Palmira 
de Souza, colocando em prática o conteúdo ministrado 
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“O trabalho de vocês já teve retorno…os alunos procuraram-me querendo saber como 
selecionar conteúdos para estudarem e alguns já se viam em alguns cursos. Uma delas 
tinha dito que não fazia questão, ou seja, ela foi envolvida e motivada. O trabalho de vocês 
é muito relevante, tendo em vista que desperta o interesse nas turmas do 9° anos em prol a 
se empenhar numa profissão (independência, autonomia). Grata! ”- Disse Mari Gurgel, 
coordenadora da Escola Municipal Vereador José Sotero. 

Vale ressaltar que os resultados não foram somente da motivação de alunos, mas de 
presenciar a chegada de alunos que passaram pela nossa equipe no ano de 2018, onde 
foram alcançados 500 alunos das escolas públicas da Zona Norte, e hoje alguns são 
estudantes do nosso campus, assim como Alice Flayse, que cursa o primeiro ano do curso 
técnico integrado em informática para internet.  

“Bom, o IF mudou muito minha vida...E espero que mude ainda mais. Antes de 
entrar no IF, eu meio que não acreditava que eu tinha capacidade de fazer as coisas que eu 
queria, porque eu não me sentia capaz. Eu passei por coisas anos atrás que foram bem 
difíceis para mim, sofri muito na escola por causa de isolamento, e brincadeiras de mal 
gosto, eu era praticamente excluída da sala. Depois que passei por isso, virei uma pessoa 
mais fechada, tímida e muito negativa. Eu deixei de acreditar em mim mesma, depois 
vieram os problemas de saúde e isso me abalou muito mais, então tive que passar por 
tratamentos com psicólogas e psiquiatras. Eu meio que só voltei aos estudos bem mesmo 
em 2017, quando fiz o 8° e no ano de 2018 fiz o 9° ano. Até chegar no 9° ano lá no 
Rômulo, eu nunca tinha ouvido falar do IF. Acho que porque passei a maior parte da minha 
pré-adolescência/adolescência em hospitais. Eu conheci o IF através dos meus amigos de 
lá e da minha família, e depois de visitar o campus eu resolvi tentar. Queria muito passar 
no exame de seleção, porque para mim seria uma conquista muito grande. O instituto tem 
sido muito bom para mim, porque agora eu consigo ver que eu possuo capacidade assim 
como qualquer outra pessoa, o IF está me ajudando muito a vencer um pouco minha 
timidez a cada dia, e me ajudando a evoluir como pessoa e me mostrando o quanto sou 
capaz de alcançar meus sonhos e objetivos”.- relatou Alice, com ar de agradecimento 
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Cactário Maria Bonita: multiplicando saberes para a comunidade. 

BRASIL, R. F.1; NORTE, R. G.2 e NATAL, L. M.3 

1,2,3 IFRN – Campus Mossoró 
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

 

RESUMO 

 
 
A Caatinga está no interior do Nordeste, principalmente        
na região do semiárido, vem sofrendo com o        
desmatamento e ações predatórias. Se não ocorrer       
preservação, poderá acontecer a extinção de diversas       
espécies vegetais. O estudo da questão ambiental ao        
discutir nas escolas sobre os seres vivos entendendo o         
papel de cada um no ecossistema. A sensibilização da         
preservação que comece na infância para que assegure às         

gerações futuras a sobrevivência da Caatinga. Minicursos       
e confecção dos terrários que contribui a terem        
compreensão da necessidade da preservação do meio       
ambiente. 

 
 

 
PALAVRAS-CHAVE: Caatinga, Meio ambiente, Educação ambiental, Cactos, Terrários. 
 

ABSTRACT 

 

 
The Caatinga is in the interior of the Northeast, mainly in           
the semi-arid region, has been suffering from       
deforestation and predatory actions. If there is no        
preservation, the extinction of several plant species may        
occur. The study of the environmental issue when        
discussing in schools about living beings understanding       
the role of each in the ecosystem. The awareness of the           
preservation that begins in childhood so that it assures to          

future generations the survival of the Caatinga.       
Minicourses and confection of terrariums that contribute       
to understanding the need of preservation of the        
environment. 
 
 
 

 
KEYWORDS:  Caatinga, Environment, Environmental education, Cacti, Terrariums. 
 

1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Político Pedagógico Institucional prevê que a atividade de extensão tenha caráter             
inclusivo e interesse na produção do conhecimento e que atenda as necessidades da população do               
estado do Rio Grande do Norte. Além disso, prevê que esses princípios fundamentam os cursos,               
objetivando, assim, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, com vistas às demandas             
locais e regionais. 
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Segundo Tokarski (2009), a extensão enquanto inovação pedagógica é uma iniciativa           
relativamente recente que compreende a comunicação, o diálogo e a troca de saberes sistematizado              
(acadêmicos e populares). A ideia de divulgar ações da instituição de ensino para a escola e                
comunidade interna e externa foi pensada muito por causa das potencialidades possibilitadas pela             
extensão na formação de estudantes em aspectos fundamentais, tais como: conhecimento da            
realidade nacional, autonomia intelectual, espírito crítico, cidadania ativa, trabalho em equipe e            
senso de solidariedade e justiça social, aspectos estes que dificilmente serão trabalhados            
suficientemente em salas de aulas (MACIEL, 2010).  

Nosso projeto tem por objetivo difundir a prática do cultivo de espécies nativas da Caatinga,               
como também introduzir a Educação Ambiental e realizar a sensibilização ambiental, ensinando o             
valor do bioma Caatinga para a região Nordeste. A montagem de um cactário em estufa pode ser                 
um laboratório vivo, que integra diferentes atividades didáticas. Além disso, figura em um espaço              
em que o professor relacionar diferentes conteúdos e coloca em prática, com os seus alunos, a                
interdisciplinaridade.  

O desenvolvimento de uma cactário em uma estufa no IFRN – Campus Mossoró como uma               
estratégia de Educação Ambiental, surgiu da observação da existência de um terreno ocioso. Diante              
da explanação dos professores e alunos para a existência desse espaço, pensou-se neste             
equipamento como espaço para ações para a comunidade interna e externa.  

A prática profissional constitui uma atividade articuladora entre o ensino, a pesquisa e a              
extensão, balizadores de uma formação articulada, universal e integral de sujeitos para atuar no              
mundo em constantes mudanças e desafios. O envolvimento de alunos do Curso Superior em              
Tecnologia de Gestão Ambiental no projeto aponta para um olhar relevante destes alunos no que se                
refere ao reconhecimento da importância das ações educativas, quando se trata em pensar na utopia               
de uma sociedade sustentável. 

O espaço geográfico do semiárido brasileiro se estende por oito Estados da região Nordeste              
(Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe) mais o norte               
de Minas Gerais, totalizando uma área de 980.133,079 km2. Essa área corresponde a 11,5 % do                
território Nacional, 56,5% da região Nordeste. Essa região possui elevada média anual de             
temperatura (27°C) e forte déficit hídrico. A evapotranspiração chega a 2.000 mm/ano e a              
precipitação pluviométrica varia em torno de 800 mm/ano. Anualmente, as chuvas concentram-se            
em três a seis meses. O resto do ano, quando as chuvas param, corresponde à estiagem. Ademais, a                  
chuva é inconstante no tempo e no espaço. Eventos atípicos de precipitação (acima ou abaixo da                
média) são frequentes. 

Ademais, dada a enorme extensão territorial, pluralidade de topografias, de solos e            
condições variáveis de disponibilidade de água, encontra-se também no semiárido brasileiro           
encraves dispersos de Cerrado e Mata Atlântica. Desse modo, a combinação de todas essas              
coberturas vegetais faz do semiárido brasileiro um dos espaços semiáridos com maior diversidade             
de espécies vegetais do mundo. Compilações de estudos florísticos realizados no semiárido            
apontam para cerca de 5.000 espécies de angiospermas distribuídas em pelo menos 150 famílias              
vegetais. E, dentre essas famílias vegetais a que melhor representa ou simboliza o semiárido              
brasileiro é a Cactaceae. 

Os cactos são nativos das Américas. Existem mais de 1.500 espécies de cactos no mundo.               
Em resposta aos diferentes ambientes que habitam, desde terras secas até florestas úmidas, os cactos               
evoluíram na forma e na fisiologia, de modo que, hoje apresentam traços especiais que fazem deles                
plantas com aparência distinta e de singular beleza. O semiárido brasileiro é considerado um centro               
de riqueza de cactos, abrigando aproximadamente 100 espécies nativas das quais cerca de 80 são               
endêmicas. Os cactos do semiárido brasileiro são exemplos de uso eficiente da água limitada no               
solo, tendo prosperado nesse ambiente e servido muitas vezes de recurso alimentar importante para              
animais selvagens, domésticos e seres humanos. Além disso, os cactos têm sido ainda usados pelo               
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homem na medicina popular e para outros fins. Porém, é na ornamentação onde encontramos sua               
mais promissora vocação. Devido à rusticidade e beleza oferecida, o interesse popular nos cactos              
criou uma forte demanda comercial. 

Despertar e orientar uma visão ambiental, conhecer e preservar o bioma predominante da             
região a Caatinga através da criação de um pólo produtor de cactos e suculentas para comunidade                
interna e externa com o intuito de ampliar as práticas de Educação Ambiental através de palestras,                
oficinas, minicurso e eventos desenvolvendo oportunidade de aproximação da comunidade para           
nossa instituição. 

Este projeto de extensão tem como objetivo criar, incentivar e fortalecer um programa de              
Educação Ambiental a princípio em escolas de Mossoró e a comunidade interna e externa,              
estimulando os alunos a refletirem sobre a importância de preservar a Caatinga e seus recursos               
naturais com consciência, contribuindo para o seu aprendizado futuro, desenvolvendo suas           
capacidades motoras, afetivas e de relacionamento social. 

2 METODOLOGIA 

O projeto que, em síntese, consiste na explicitação e quantificação das medidas de             
integração entre a comunidade e a Instituição (IFRN) através da educação ambiental. 

Esta metodologia adotada se torna vantajosa uma vez que permite a incorporação, tanto dos              
docentes, discentes e administrativos do IFRN como da comunidade externa, no elenco de estudos,              
práticas, oficinas, minicurso e palestras. 

O tema do projeto surgiu por uma necessidade de conhecer o meio no qual habitamos. Está                
sendo trabalhada a contextualização do bioma Caatinga, onde serão elaboradas atividades práticas,            
lúdicas, palestras, minicursos, oficinas e eventos pontuais com distribuição de mudas com alunos,             
professores, comunidade interna e externa, inserindo a Educação Ambiental através destas           
atividades. 

As apresentações foram feitas tanto por alunos como docentes. Contudo, o projeto será             
passado de forma mais didática, com muitas figuras e uma linguagem mais simples, a fim de                
facilitar a compreensão.  

A primeira atividade prática foi na Semana do Meio Ambiente de 2018 pedindo a              
colaboração para a arrecadação das espécies de Cactaceae para a produção das mudas (Figura 1) até                
o manuseio do substrato e irrigação das mudas trazidas pelos próprios visitantes, como também              
recipientes recicláveis visando o uso de materiais recicláveis. 

O trabalho foi realizado com escolas do município de Mossoró – RN a Escola Municipal               
Senador Duarte Filho, C.E.EP. e alunos do curso de pedagogia da UERN. Foram a princípio               
visitadas e escolhidas escolas que aceitem a implementação de um programa de Educação             
Ambiental sobre a temática da conservação da Caatinga, atividade prática foi na Semana do Meio               
Ambiente de 2018 pedindo a colaboração para a arrecadação de um quilo de alimento não perecível                
para o Lar da Criança pobre.  
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Figura 1: Algumas espécies de Cactaceae que foram doadas por colaboradores para o projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Partindo da questão ambiental nas escolas vimos a necessidade de implementação de um             
trabalho contínuo de Educação Ambiental, trabalho que será abordado e compõem o currículo             
escolar, elencando as questões do bioma Caatinga de forma a tornar os trabalhos mais real. Em                
grande maioria a Educação Ambiental não é trabalhada como deveria de acordo com os PCN’s e                
com a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, isso porque os professores não são estimulados e nem                    
capacitados.  

O projeto promove ações de Educação Ambiental com alunos das escolas da cidade de              
Mossoró como minicursos de como confeccionar o seu terrário (Figura 2), oferecendo um suporte              
educacional para o fortalecimento e formação dos alunos com pensamentos sustentáveis.           
Incentivará a prática de Educação Ambiental para a conservação do bioma Caatinga através de              
apresentações e atividades realizadas em sala de aula proporcionando o desenvolvimento desses            
alunos de centros urbanos que estão cada vez mais afastados de um maior entendimento do bioma                
de sua região. Tais atividades auxiliarão no desenvolvimento da sensibilização de que é necessário              
adotar um estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente, como também trazer o               
conhecimento do ecossistema exclusivamente brasileiro localizado no Nordeste, a Caatinga. Logo,           
o presente projeto justifica-se à medida que os universitários colocam-se a serviço da comunidade              
para melhorar a qualidade do ambiente em que estão inseridos, apostando na educação como único               
meio realmente eficaz e duradouro na implementação de um novo modelo de desenvolvimento             
social, político, econômico e social sustentável. 

 

   

Figura 2: Fotografias tiradas durante a visita do alunos a estufa, no momento do minicurso e confeccionando                 
seus terrários. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Pode se analisar que a Educação Ambiental não é trabalhada como deveria de acordo com os                
PCN’s e com a Lei N° 9.795, de 27 de abril de 1999, isso porque os professores não são                   
estimulados e nem capacitados, a escola não oferece condições adequadas para desenvolver este             
tipo de trabalho (Âmbito jurídico, 2014).  

Esperamos que as ações dentro do ambiente da estufa e embaixo do cajueiro possibilitem              
uma maior conscientização dos alunos e professores no que se diz respeito à preservação do bioma                
e que possam se mostrar mais harmoniosa revelando desta forma a possibilidade de uma nova               
ordem mais equilibrada e comprometida com o respeito pela vida.  

Os minicursos realizados, confecção dos terrários representando a flora da Caatinga           
contribuíram muito para os alunos terem entendimentos sobre as espécies vegetais presentes no             
ecossistema de sua região, proporcionando uma compreensão da necessidade da preservação do            
meio ambiente. Tais atividades auxiliaram no desenvolvimento da consciência de que é necessário             
adotar um estilo de vida menos impactante sobre o meio ambiente a partir do conhecimento do                
bioma regional.  
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PONTA NEGRA: MENOS LIXO, MAIS SAÚDE 

ROCHA, A. V. S.1; SOUZA, J. R.2; PEREIRA, C. G. A.3; SILVA, H. M.4  
1,2,3,4 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: (Meio Ambiente e Educação) 

 

RESUMO 
 
Ponta Negra é um ambiente onde se tem muita 
poluição, pois muitos banhistas acabam por jogar 
lixo na praia. Com isso, este trabalho tem o 
objetivo de fazer campanhas para sensibilizar 
ambientalmente as pessoas durante os meses de 
junho e agosto, tirar os resíduos na praia e fixar 
placas educativas sobre a orla. Para tanto, a 

metodologia será: corte das áreas de estudo; 
gravimetria do lixo tirado; confecção e fixação de 
placas. Nos resultados, espera-se, diante das 
campanhas haver uma diminuição do lixo 
lançado e informar a população a importância de 
ter uma praia limpa e saudável.  

 

 

ABSTRACT 

 
Ponta Negra is an environment where there is a 
lot of pollution, as many bathers end up throwing 
garbage on the beach. With this, this work aims 
to make campaigns to raise environmental 
awareness during June and August, to take the 
waste on the beach and to fix educational signs 
on the shore. For such, the methodology will be: 

cut of the study areas; gravity of the waste 
removed; making and fixing plates. In the results, 
it is expected that, due to the campaigns, there 
will be a reduction in the garbage released and 
inform the population of the importance of 
having a clean and healthy beach. 

PALAVRAS-CHAVE: praias, poluição, resíduos e campanhas. 

KEYWORDS: beaches, pollution and campaigns. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo Gouveia (2012), o desenvolvimento econômico, o crescimento 

populacional, a urbanização e a revolução tecnológica vêm se tornando responsáveis pelo 

aumento na produção de resíduos sólidos, tanto em quantidade como em diversidade. 

Com a presença desses resíduos no ambiente praial, os impactos amplificam-se, 

propiciando a proliferação de vetores e outros agentes transmissores de doenças 

(PELICIONI, 2006). 

De acordo com a lei N0 12.305/2010, os resíduos sólidos são um: 

Material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como 

gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável 

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam 

para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor 
tecnologia disponível. 

O lixo lançado causa problemas para o turismo e economia, além de representar 

riscos eminentes para os frequentadores das praias e na alteração da qualidade da água do 

mar (SANTOS et al., 2001). Quanto mais resíduos sólidos espalhados na praia, mais caro 

irá custa para as comunidades costeiras, seja pela perda do potencial estético e turístico 

ou pelos custos despendidos com a limpeza pública e eventuais doenças associadas ao 

lixo (DIAS FILHO et al., 2001).  

Assim, ao constatar problemas desse porte na praia, o turista presume que o meio 

ambiente em que ele está inserido não é bem cuidado e valorizado como deveria, em 

virtude da falta de estrutura e locais adequados para o descarte do lixo consumido 

(CALDAS, 2007). Consequentemente, afasta muitos turistas da praia e da cidade, 

resultando em uma baixar considerável no turismo de toda a região.  

Portanto, este trabalho tem como objetivo geral promover campanhas semanais 

para sensibilizar ambientalmente os frequentadores da praia de Ponta Negra (turistas, 

comerciantes, nativos) sobre a importância de se ter uma praia limpa, assim como recolher 

os resíduos sólidos na orla da praia e das rochas instaladas no calçadão para conter a 

erosão praial. Além disso, serão confeccionadas placas educativas com madeira reciclada, 

as quais serão espalhadas pela orla de Ponta Negra com o intuito de informar aos banhistas 

a relevância de se ter um ambiente limpo. 
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2 METODOLOGIA 

Para a realização desse projeto, a metodologia empregada será dividida em três 

partes: pré-campo, campo e pós-campo. A etapa de pré-campo será composta por: 

aquisição de material (protetor solar, luvas, bandeira do projeto, etc.); pesquisa 

bibliográfica; delimitação da área de atuação; seleção de vinte alunos voluntários do 

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

Natal-Central (IFRN CNAT), distribuídos entre os cursos de Geologia e Controle 

Ambiental; e reuniões com a equipe pedagógica da Escola Estadual Jerônimo de 

Albuquerque.   

O coordenador do projeto elaborará junto com os bolsistas um questionário com 

objetivo de obter respostas rápidas, o qual será empregado aos frequentadores da praia 

(turistas, comerciantes e nativos). Perguntas do tipo: "Você considera a praia de Ponta 

Negra limpa? Quais são os principais resíduos sólidos encontrados na praia? Para você, 

o que deveria se fazer para termos um ambiente sadio? O número de lixeiras é adequado?" 

serão empregadas.    

Já na fase de campo, durante os meses de junho e agosto do ano de 2019, ocorrerão 

as campanhas para sensibilizar ambientalmente os frequentadores da praia de Ponta 

Negra. Concomitantemente, será empregado um questionário com perguntas objetivas e 

de fácil resposta com a intenção de suscitar a consciência ambiental aos entrevistados. 

Posteriormente, serão recolhidos resíduos sólidos da areia da praia e das rochas que 

contém a erosão praial nos calçadões além de fixar placas educativas a cada cem metros 

na orla de Ponta Negra.  

Na etapa de pós-campo, farão a interpretação dos dados apurados, assim como 

confecção de trabalhos a serem submetidos a eventos acadêmicos e revistas científicas. 

Pretende-se divulgar os resultados nos órgãos públicos como a SEMURB e IDEMA a fim 

de conseguir parcerias institucionais futuras. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com os trabalhos e campanhas de sensibilização que serão realizados na praia de 

Ponta Negra no período de junho e agosto, espera-se que os turistas, comerciantes e a 
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população local conservem mais o meio natural, assimilando a grande importância de 

jogar os resíduos sólidos em locais apropriados, mantendo assim uma praia mais limpa e 

saudável. 

Diante das respostas adquiridas através da aplicação dos questionários, serão levadas em 

consideração o sexo, se é nativo ou turista, escolaridade, meios para se ter uma praia mais limpa, 

se já viu alguém jogar lixo na praia e se considera a praia de Ponta Negra limpa ou suja. Para 

tanto, utilizará uma estatística por meio da média das respostas similares.   

Já com relação aos resíduos sólidos, poderá ser verificado se a quantidade de lixo reduziu 

ou aumentou na praia por meio de gráficos comparativos, fazendo uma comparação também em 

qual sub-área (A1, A2 e A3) é mais limpa ou mais suja. Além disso, com base na gravimetria, 

saber também qual tipo de material é mais visto, ou seja, se foi o plástico, vidro, papel e etc.   

E quanto às placas educativas que serão fixadas na orla de Ponta Negra, todos que 

passarem por ali poderão ver que a cidade apoia causas relacionadas ao meio ambiente com 

relação a sua preservação de um modo geral. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Portanto, com esse projeto de extensão, será possível sensibilizar vários comerciantes, 

banhistas, conterrâneos e turistas nacionais e internacionais, tentando impactar a mentalidade dos 

entrevistados. Além disso, com a inclusão de estudantes da Escola Municipal Jerônimo de 

Albuquerque, que por sinal residem nas proximidades da praia de Ponta Negra e são filhos de 

comerciantes e banhistas que frequentam o ambiente, disseminarão a educação ambiental no 

bairro.  
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AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DE DISPOSITIVO PARA DESVIO 
DAS PRIMEIRAS ÁGUAS DE CHUVA ARMAZENADAS EM CISTERNAS 

RURAIS 

MARIA ISABEL DE MACÊDO LOPES1; TELZY IANARE SOARES CABRAL2 e SELMA THAÍS 
BRUNO DA SILVA3 

1,2, 3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente. 

RESUMO 
O armazenamento e o aproveitamento para fins 
potáveis de água de chuva é prática comumente 
adotada em regiões áridas e semiáridas do 
mundo. A água de chuva pode ser contaminada 
ao alcançar a atmosfera, ao percorrer superfícies 
de captação, calhas e dutos, e por meio de 
inadequado manejo da água armazenada em 
cisternas. É necessário, portanto, para aumentar 
a segurança sanitária dessas águas o desvio das 
primeiras águas de chuva da linha de fluxo das 
cisternas. No presente trabalho avaliamos a 
influência de dispositivo de desvio na melhoria 

físico-química da qualidade da água de chuva 
precipitada em comunidade rural da cidade de 
São Paulo do Potengi/RN. Observou-se redução 
em até 4 vezes da turbidez nas águas de chuva 
direcionadas a cisternas após a instalação de 
dispositivo de desvio. Este resultado reforça a 
necessidade de desvio das primeiras águas de 
chuva para aumento da segurança sanitária. 
Acredita-se que em função da dissolução do 
cimento e do acréscimo de soluções cloradas nas 
cisternas, houve aumento nas concentrações de 
alcalinidade e cloretos, respectivamente. 

 

 

ABSTRACT 

Storing and using potable water for rainwater is 
commonly practiced in the arid and semi-arid  
regions of the world. Rainwater can be 
contaminated by reaching the atmosphere, by 
traversing catchment areas, gutters and ducts, 
and by improper handling of water stored in 
cisterns. It is therefore necessary to increase the 
health security of these waters by diverting the 
first rainwater from the flow line of the tanks. In 
the present work, we evaluated the influence of a 
deviation device in the improvement of rainwater 

quality precipitated in a rural community in the 
city of São Paulo do Potengi/RN. A reduction of 
up to 4 times of the turbidity in the rainwater 
directed to cisterns was observed after the 
installation of deviation device. This result  
shows the importance for diversion of the first 
rainwater to increase sanitary security. It is 
believed that due to the dissolution of the cement 
and the addition of chlorinated solutions in the 
cisterns, there was an increase in the alkalinity 
and chloride concentrations, respectively. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cisternas, qualidade de água de chuva, dispositivo de desvio. 

PALAVRAS-CHAVE: Cisterns, rainwater quality, first flush devices. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto das ações no Núcleo de Extensão e Práticas 
Profissionais – NEPP, do campus São Paulo do Potengi. Nesse trabalho foi avaliada a 

influência na melhoria da qualidade da água de chuva após implementação de medida de 
proteção sanitária.  Trata-se de uma importante atuação uma vez que conduz ao 
entendimento de que águas de chuva, especialmente quando usadas para fins potáveis, 

devem ser sanitariamente protegidas para diminuir a ocorrência de doenças de veiculação 
hídrica.  

A utilização da água de chuva armazenadas em cisternas destaca-se como 
alternativa a escassez hídrica vivenciada em diversas regiões áridas e semiáridas do 
planeta. No semiárido brasileiro, por meio do Programa Um Milhão de Cisternas Rurais 

(P1MC), tem sido disseminada tal prática com a instalação de mais de 600.000 cisternas 
em toda a região (www.asabrasil.org.br). Porém, apesar de importante iniciativa, de 

estímulo à captação, armazenamento e uso de água de chuva, o programa carece de uma 
atuação essencial: medida de proteção sanitária para desviar da cisterna os primeiros 
milímetros de água de chuva. 

A qualidade da água armazenada nas cisternas oriundas da precipitação depende 
de diversos fatores, tais como, qualidade do ar atmosférico, material usado para 

construção da área de captação, impurezas depositadas sobre esta superfície, bem como, 
sobre os dutos de condução até as cisternas, além do manejo da cisterna (McBEAN et al., 
2013). 

A implantação de dispositivo de desvio das primeiras águas de chuva é 
fundamental para a melhoria sanitária de águas usadas para fins potáveis, como ocorre 

comumente na região semiárida brasileira. Sua implementação desvia da linha de fluxo 
da cisterna impurezas presentes na atmosfera ou sedimentada na superfície de captação, 
entre dois eventos chuvosos. 

O projeto é realizado no município de São Paulo do Potengi/RN, na comunidade 
rural Arisco do Condessa, que é formada por cerca de 120 famílias. Em relação ao 

abastecimento de água, em algumas casas é encanada e proveniente da Barragem Campo 
Grande. Porém, em períodos de seca o fornecimento ocorre por meio de veículos 
transportadores, popularmente conhecidos por carro pipa. Há ainda soluções individuais, 

tais como, captação e uso de água de chuva armazenada em cisterna, quase sempre 
unifamiliar.  

Ao passo que o projeto efetiva a educação sanitária e objetiva melhorar a 
qualidade da água de chuva utilizada pela comunidade rural, fomenta a experiência 
profissional do aluno técnico em Meio Ambiente, capacitando-o nas áreas de educação 

ambiental, saneamento ambiental e química ambiental.  

Como objetivo geral tem-se: proporcionar melhoria da qualidade de água de 

chuva captada por comunidade socialmente vulnerável. E os objetivos específicos 
elencados são: agrupar informações sobre as medida de proteção sanitária e seus efeitos 
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positivos sobre a qualidade da água de beber; promover orientações sobre a adoção de 

medidas de proteção sanitária em águas de chuva; qualificar o aluno bolsista/voluntário 
para a replicação de conhecimentos técnicos acerca de captação e aproveitamento potável 
para a água de chuva. 

A partir da execução dessa proposta, espera-se que a água de beber na comunidade 
alvo deste projeto mantenha-se sanitariamente protegida; as campanhas de sensibilização 
permitam que a comunidade atendida pelo projeto assuma hábitos que garantam a 

segurança sanitária quanto ao uso potável da água de cisternas; os estudantes envolvidos 
no projeto desenvolvam habilidades comportamentais acerca da ação cidadã responsável 

e gerenciais de replicação de conhecimentos técnicos acerca da temática estudada. 

Os principais desafios observados se relacionaram à seleção das residências para 
implementação do dispositivo de desvio das primeiras águas de chuva, seja em função da 

dificuldade estrutural das residências para receber o dispositivo, ou por não adesão ao 
projeto. 

2 METODOLOGIA 

A classificação do estudo deu-se de forma experimental, qualitativa e quantitativa, 
segundo as normas de caracterização ditas por Vergara (2003).  

O presente trabalho foi realizado em São Paulo do Potengi/RN, em três residências 
situadas na comunidade rural intitulada Arisco de Condessa. Tais residências foram 

selecionadas por fazerem armazenamento e aproveitamento de água de chuva e por suas 
residências possuírem condições estruturais para instalação do dispositivo de desvio. A 
região está localizada na microrregião agreste do Estado, apresentando temperatura média 

anual de 24,4°C e pluviosidade média de 753 mm/ano. Os meses de maior precipitação 
estão entre outubro e março, com o acumulado em média de 360 mm e o mais seco dos 

meses é agosto com a apuração pluviométrica igual ou inferior a 2 mm (EMPARN, 2018).  

Para agrupar informações sobre medidas de proteção sanitária e seus efeitos sobre 
a qualidade da água de chuva usada para beber foram realizadas visitas à comunidade e 

aplicados questionários, a fim de avaliarmos as condições sanitárias das habitações que 
receberiam os dispositivos de desvio da água de chuva. Os fatores colocados em pauta 

levaram em consideração os seguintes aspectos: a quantidade de pessoas que 
manuseavam a água da cisterna; a quantidade de anos em que a cisterna foi instalada; o 
manejo da água; a presença de filtros que barrassem possíveis contaminantes; a presença 

de banheiro externo ou interno à residência e os hábitos que possibilitassem em melhoria 
da água. Também foi realizado registro fotográfico e medição de distância entre cisterna 

e possíveis focos de contaminação, tais como, fossa séptica, árvores de grande porte, 
currais ou quaisquer locais em que haja criação de animais.  

Posteriormente, os dispositivos de desvio foram instalados nas residências, 

conforme Figura 1. O dispositivo foi desenvolvido pela Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) e é denominado DesviUFPE. É confeccionado em tubos de PVC, e 

é projetado para desviar para seu interior 1 mm de água de chuva precipitada em cada m2 
de superfície de captação. A aplicação deste dispositivo tem obtido importantes resultados 
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na retenção de sólidos, turbidez e indicadores microbiológicos (SILVA et al., 2017), 

justificando, portanto, seu uso no presente trabalho. 

Figura 1: Residências que receberam o dispositivo de desvio do primeiro milímetro de 
água de chuva. 

   

A água captada dos telhados passa obrigatoriamente pelo dispositivo de desvio, e 
posteriormente, é direcionada à cisterna. Os pontos de coleta foram no interior da cisterna 
e no interior de cada desvio instalado. Foram realizadas três coletas em cada ponto, e 

entre cada coleta houve intervalo mínimo de cinco dias sem precipitação, para que 
houvesse nova contaminação natural da atmosfera, e consequentemente, do telhado e 

calhas. 

Em todas as amostras os seguintes parâmetros foram analisados, de acordo com o 
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, 2005): turbidez 

(2130B), alcalinidade (2320B) e cloretos (4500 - Cl- B). 

Para promover orientações sobre a adoção de medidas de proteção sanitária em 

águas de chuva foi elaborado cartaz com orientações sobre o uso do dispositivo, melhores 
formas de manejo da água de chuva e conservação de cisternas. Cada casa beneficiada 
recebeu esse cartaz e foi familiarizada com as informações contidas nele. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em relação aos resultados da visita in locu e questionários percebeu-se que a as 
cisternas possuem de 11 a 17 anos de utilização, e diferentes estados de conservação. Os 

principais contaminantes presentes nos peridomicílios são galinheiro (distante 4,2 m da 
casa 3), curral (distante 19,5m da casa 2), fossa (distante 10,8m da casa 3) e, árvores de 

médio a grande porte (distante 7,0m da casa 1). Ademais, as cisternas não apresentavam 
rachaduras externas evidentes, mas apenas uma delas (casa 3) encontrava-se sempre 
fechada com tampa metálica e cadeado. 

A Tabela 1 sintetiza a média obtida para os parâmetros turbidez, alcalinidade e 
cloretos nas amostras coletadas nos dispositivos e no interior das cisternas. Há ainda os 

valores de referência desses parâmetros recomendados pela Portaria de Consolidação 
05/2017, do Ministério da Saúde (BRASIL, 2017). Utilizou-se essa portaria como 
referência por se observar que o uso atribuído às águas de cisternas é o potável. 
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Tabela 1: Resultados dos parâmetros físico-químicos e microbiológicos. 

PARÂMETROS 
PONTOS DE COLETA PORTARIA MS* 

  D1 C1 D2 C2 D3 C3 

Alcalinidade 84,00 60,00 55,33 48,00 18,00 50,67 NA** 

Turbidez (uT) 1,82 0,76 2,20 0,58 3,10 0,86 5 uT 

Cloretos (mg/L) 0,002 0,031 0,004 0,011 0,003 0,026 250 mg/L 

pH 6,2  6,9  7,1  6,5  7,2  6,8   6,0 – 9,5 

* Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) 

**NA: não se aplica 

Sobre a avaliação da melhoria da qualidade da água de chuva por meio da turbidez 
observou-se que esta reduziu cerca de 3 vezes entre o Dispositivo 1 e a Cisterna 1 e, cerca 

de 4 vezes entre o Dispositivo 2 e a Cisterna 2 e, o Dispositivo 3 e a Cisterna 3 (Gráfico 
1A). Isso indica a importância de utilização de dispositivo de desvio para a melhoria 

sanitária da água de chuva. Em águas de chuva precipitadas em áreas rurais a presença de 
turbidez pode ser atribuída à presença de sólidos em suspensão presentes no entorno das 
ruas não pavimentadas, deposição de vegetais ou excrementos animais em telhados e 

calhas. 

Gráfico 1: A) Variação de turbidez entre os pontos de coleta avaliados. B) Variação de cloretos 
entre os pontos de coleta avaliados. 

  

Em relação a alcalinidade observou-se que na cisterna 3 houve acréscimo, quando 
comparados aos valores de alcalinidade encontrado no seu respectivo dispositivo de 
desvio. Tal fator pode ser explicado em função da possibilidade de dissociação do 

carbonato de cálcio (CaCO3), um componente presente no cimento, que contribui para a 
alcalinidade.  

Sobre a concentração de cloretos observou-se em todas as amostras que aumento 
da sua concentração após a água de chuva passar dos dispositivos para as cisternas 
(Gráfico 1B). Isso sugere que nas cisternas houve adição de produtos clorados, como por 

exemplo, pastilhas de cloro, que são comumente usadas para promover a desinfecção das 
águas armazenadas em cisternas. 

A 
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Em relação ao cartaz informativo notamos que é preciso mudanças que atendam 

às particularidades da comunidade, visto que apresentaram dificuldades com a leitura e 
compreensão do funcionamento de descarte dispositivo. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A qualidade de água de chuva pode ter sua qualidade afetada ao ultrapassar a 
atmosfera, percorrer superfícies de captação, calhas e dutos, assim como, por meio de um 
inadequado manejo após sua reservação. Sendo assim, medidas de proteção sanitária são 

requeridas para aumentar a segurança hídrica. A instalação do dispositivo de desvio 
denominado DesviUFPE foi importante para a redução de um importante indicador 

sanitário, a turbidez. Ademais, observamos que o material construtivo das cisternas 
contribuiu para o aumento da alcalinidade e o manejo, com a introdução de soluções 
cloradas possivelmente interferiu na concentração de cloretos. Porém, para todos os 

casos, as concentrações estavam abaixo do recomendado pela Portaria de Consolidação 
05/2017, do Ministério da Saúde, que trata sobre potabilidade de águas. 
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Recondicionamento e Reciclagem de Resíduos Eletroeletrônicos

CÂMARA, A. T.1; SOUZA, W. S.2 ; DA SILVA, S. J.³ e LIMEIRA, A. S. 4 

1, IFRN – Campus Natal Zona Norte
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente; Tecnologia e Produção

RESUMO

Este  projeto  tem  o  objetivo  de  recondicionar
equipamento  de  informática  para  doação  a
instituições  que  trabalhem  com  educação  e
inclusão  digital.  Além  dessa  finalidade,  o
Projeto também recondiciona e recicla os mais
diversos  equipamentos  eletroeletrônicos,

fornecendo  um  espaço  de  prática  profissional
aos estudantes dos cursos técnicos ofertados no
campus.  Por  fim,  são  realizados  treinamentos
em  Manutenção  Eletrônica  e  de  Informática
abertos para a comunidade acadêmica e público
externo.

PALAVRAS-CHAVE: resíduos eletroeletrônicos, gestão de resíduos sólidos, lixo eletrônico, 
recondicionamento, reciclagem.

ABSTRACT

This  project  aims  to  recondition  computer
equipment for donation to institutions that work
with education and digital inclusion. In addition
to this purpose, the Project also refurbishes and
recycles  the  most  diverse  electrical  and
electronic equipment, translating a space of

 professional  practice  of  students  of  the
technical  courses  offered  on  campus.  Finally,
they  are  held  in  Electronic  Maintenance  and
Information  Technology  open  to  an  academic
and public external community.

KEYWORDS: Electronic waste, solid waste management, electronic waste, reconditioning, 
recycling

2909 



IFRN | Campus Mossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019

1 INTRODUÇÃO

O  Projeto  de  Recondicionamento  e  Reciclagem  de  Resíduos
Eletroeletrônicos,  comumente  conhecido  como  Projeto  E-Lixo,  é  um  trabalho
desenvolvido por estudantes dos diversos cursos do Campus Natal – Zona Norte do
IFRN,  sob  a  coordenação  do  Professor  Aílton  Torres  Câmara,  com  o  apoio  dos
técnicos Aecio Vinicius Amorim Farias e Sérgio Roberto Dantas.

As  atividades  são  desenvolvidas  concomitantemente  nos  Laboratórios  de
Manutenção de Computadores e de Recondicionamento de Lixo Eletrônico e têm os
objetivos  de  simular  um  ambiente  laboral  da  área  de  manutenção  eletrônica  e  de
informática.

Os objetivos do projeto são:

 Coletar e recondicionar/reciclar equipamentos eletroeletrônicos, prioritariamente
de informática;

 Doar equipamentos recondicionados (prioritariamente a escolas) e componentes
resultantes do processo de reciclagem (para aulas e projetos, prioritariamente de
robótica e automação);

 Reduzir o impacto ambiental causado pelo lixo eletrônico, aumentando a vida
útil  dos  equipamentos  e  dando  destinação  nobre  aos  equipamentos  e
componentes;

 Prestar  serviço  de  assistência  técnica  à  comunidade  interna  do  Campus
(servidores  e alunos) em equipamentos  eletroeletrônicos,  primordialmente  em
informática e eletrônica;

 Oferecer capacitação em manutenção eletrônica e de informática à comunidade
interna do Campus e à população dos arredores, prioritariamente oriundos de
escolas e associações comunitárias;

 Proporcionar  aos  estudantes  dos  cursos  técnicos  em  Eletrônica,  Informática,
Manutenção e Suporte em Informática e Comércio, um ambiente para realização
de atividades técnicas destinadas a realização de Prática Profissional Curricular.

 Comprovar,  através  de  pesquisa  interna,  que  muitos  dos  equipamentos
descartados como inservíveis são passíveis de manutenção, aumentando a sua
vida útil e reduzindo seu impacto no meio ambiente.

2 METODOLOGIA

A caracterização do projeto como projeto de extensão se dá em três aspectos
distintos,  que  levam o estudante  além dos  limites  da  sala  de  aula  e  do  laboratório
acadêmico,  possibilitando  uma  vivência  mais  ampla  do  processo  de  formação
acadêmica.
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O  primeiro  aspecto  é  técnico,  pois  há  um  aumento  das  oportunidades  de
aprendizado prático, e da aquisição de competências e habilidades inerentes ao curso
técnico específico,  levando o estudante à extrapolar o conteúdo previsto na grade de
disciplinas.

O segundo é de integração, pois o extensionista ampliará sua relação com os
demais colegas, de outras turmas ou cursos, e com os servidores do Campus, pois ele,
além  conviver  com  extensionistas  dos  diversos  curso  da  instituição  no  interior  do
projeto,  ele  presta  serviço  de  assistência  técnica  à  toda  a  comunidade  interna  do
Campus.

Por fim,  temos o aspecto social,  pois o projeto atende à sociedade de forma
ampla, quando atua na redução do impacto ambiental,  e de forma local, propiciando
treinamentos técnicos abertos à comunidade interna e do entorno do Campus, e palestras
de conscientização sobre o tema para alunos do IFRN e das escolas públicas do entorno.

Ainda  temos  que  considerar  a  iteração  dos  extensionistas  com  empresas  e
instituições  que doam e recebem materiais  para e do Projeto,  pois muitas vezes são
formados grupos de visitas para seleção de material a ser recebido, pois o espaço físico
não comporta todo o material que os órgão e empresas querem enviar. A seleção é feita
priorizando  os  equipamentos  que  tem potencial  de  doação  futura  e  que  podem ser
recuperados ou reutilizados.

Quanto  ao  objetivo  do  Projeto  que  trata  dos  equipamentos  recebidos  como
doação,  após  a  coleta,  eles  passam  por  uma  triagem,  onde  são  avaliados  como
recuperáveis,  irrecuperáveis  ou obsoletos.  Os irrecuperáveis  e  obsoletos  são levados
para o setor de disassembly,  onde são separados os materiais  comuns (metais  leves,
plásticos,  papéis,  madeira,  vidros  e  borrachas)  dos  materiais  potencialmente  tóxicos
(placas eletrônicas, fios, chaves, botões, motores, sensores, atuadores e materiais que
contenham produtos químicos como graxa ou óleo). Os materiais comuns são doados
aos catadores  do bairro enquanto  os demais  são avaliados  para uso posterior,  como
peças  de  reposição  para  os  equipamentos  recuperáveis,  para  aulas  de  eletricidade,
eletrônica  e  manutenção,  e  para  uso  em  projeto  tecnológicos  ou  de  pesquisa,
desenvolvidos no interior do Campus. Caso sejam realmente inservíveis, são destinados
a uma cooperativa certificada para tratamento de resíduos eletroeletrônicos, a termo de
doação.

Quanto  aos  equipamentos  recebidos  para  prestação  de  serviço  (assistência
técnica ou laudo), a triagem, além de analisar os aspectos citados no parágrafo anterior,
analisa  também se existem pessoas competentes  para a  realização do serviço,  se há
ferramentas adequadas para abertura e manutenção do equipamento e se há espaço para
que o  equipamento  fique  guardado separado dos  equipamentos  de  doação.  Nenhum
equipamento é recebido para prestação de serviço caso a lista de espera (previsão de
entrega) supere os quinze dias úteis.

A aquisição de peças de reposição eventualmente necessárias para a manutenção
do equipamento são de responsabilidade do cliente, podendo ele autorizar por escrito a
utilização de peças retiradas de equipamentos desmontados (a termo de doação).
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Quanto aos treinamentos técnicos oferecidos à comunidade interna e do entorno,
são  ofertados  treinamentos  básicos  em  Manutenção  de  Fontes  de  Alimentação,
Manutenção de Periféricos, Automação com lixo eletrônico, entre outros.

A decisão de que treinamentos serão ofertados a cada semestre é decidida em
reuniões periódicas e leva em consideração o conhecimento do corpo técnico e do corpo
gestor do projeto, além da disponibilidade de espaços e equipamentos de laboratório.

O treinamento  mais  comum é o “Treinamento  em Manutenção de Fontes de
Alimentação – Conceitos Básicos”, ministrado ao menos uma vez por semestre nos três
turnos letivos e que conta com as seguintes informações e conteúdos:

Público alvo inicial: alunos dos cursos de Eletrônica, Informática e Manutenção
e Suporte em Informática. Porém, o treinamento é aberto à comunidade em geral.

 São disponibilizadas 3 turmas (manhã, tarde e noite) nos seguintes horários:

◦ Turma: I – Manhã. Horário: 9h às 12h.

◦ Turma: II – Tarde. Horário: 15h às 18h.

◦ Turma: III – Noite. Horário: 19h às 22h.

 São disponibilizadas até 20 vagas por turma.

 Para o caso de o número de inscrições  superar  o de vagas,  são adotados os
seguintes critérios para seleção dos inscritos:

◦ Prioridade  1  -  aqueles  que  concluíram  o  maior  número  de  disciplinas
relacionadas  com  a  manutenção  de  fontes  de  alimentação  (Eletricidade,
Eletrônica  Analógica,  Eletrônica  de  potência,  Manutenção  de  Fontes  de
Alimentação, Manutenção de periféricos, etc.).

◦ Prioridade 2 – aqueles que não realizaram a prática profissional.

◦ Prioridade  3  –  aqueles  que  apresentarem  experiência  em  Manutenção
Eletrônica.

◦ Prioridade 4 – sorteio.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO DO CURSO (18h – 24h/a):

 COMPONENTES ELETRÔNICOS E INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO
ELÉTRICA (3h)

◦ Componentes eletrônicos

◦ Multímetro e Capacímetro

 TÉCNICAS DE SOLDAGEM (3h)

◦ Solda com estanho/chumbo

◦ Estação de solda

◦ Estação de retrabalho

 ANÁLISE DE CIRCUITOS DE FONTES DE ALIMENTAÇÃO (3h)
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◦ Fontes de alimentação lineares

◦ Fontes de alimentação chaveadas

◦ Fontes de alimentação de computadores e periféricos

 IDENTIFICAÇÃO  E  DIAGNÓSTICO  DE  DISPOSITIVOS
ELETRÔNICOS (3h)

◦ Identificação de componentes semicondutores

◦ Identificação de componentes diversos

◦ Diagnóstico de componentes semicondutores

◦ Diagnóstico de componentes diversos

 MANUTENÇÃO  DE  FONTES  DE  ALIMENTAÇÃO  PARA
COMPUTADORES DO PADRÃO ATX (6h)

◦ Levantamento de circuitos

◦ Análise de componentes

◦ Resolução de problemas

As inscrições são feitas por formulário eletrônico ou de papel e a divulgação é
feita através de posts em redes sociais, notícia divulgada no site da instituição e cartazes
colados em locais estratégicos do IFRN e de locais públicos do entorno.

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

De inicio  fomos  a  Escola  Municipal  Maria  Dalva,  fizemos  o  inventário  e  a
triagem dos equipamentos para assim ter um controle do que precisaríamos levar para
realizar  a  manutenção.  Os  equipamentos  que  não  ligavam  foram  levados  até  o
laboratório de manutenção do campus, a fim de identificar e reparar o problema. Nesta
ocasião  os  problemas  que  encontramos  nos  computadores  foram:  Disco  rígido  com
defeito, placa mãe sem pasta térmica, placa mãe com capacitores estufados e fonte com
defeito.

Semestralmente  realizamos  um  treinamento  em  Manutenção  de  Fontes  de
Alimentação. Este treinamento é ministrado pelos extensionistas com a supervisão do
professor orientador e tem por objetivo capacitar os interessados a fazer manutenção
básica  em  fontes  ATX.  Os  públicos  alvos  são:  alunos  dos  cursos  de  Eletrônica  e
Manutenção e Suporte em Informática e a comunidade em geral. São disponibilizadas 3
turmas,  uma  em  cada  turno,  com  75  vagas  no  total  sendo  25  por  turno.
Recebemos  equipamentos  de  varias  instituições  com  a  finalidade  de  fazer  o
recondicionamento ou reciclagem. Estes equipamentos são advindos principalmente dos
seguintes  doadores:  Escola  Penitenciária/RN,  TRE/RN,  Secretaria  de  Educação/RN,
Secretaria de Saúde/Natal, Secretaria de Saúde/RN e Comunidade em geral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Projeto  E-Lixo  tem sido  de  grande  ajuda  na  formação  dos  estudantes  do
Campus  Natal  –  Zona  Norte  do  IFRN,  principalmente  no  que  se  refere  à  Prática
Profissional,  pois  oferece  um  ambiente  laboral  completo  ao  extensionista,  com
assinatura  de  ponto,  preenchimento  de  Ordens  de  Serviço,  anotação  em  Livro  de
Ocorrências, divisão em equipes, reuniões semanais de avaliação e planejamento, entre
outras responsabilidades exigidas para permanência no Projeto.

O projeto também já virou referência no suporte técnico à execução de projetos,
seja  através  dos  treinamento  em  Técnicas  de  Soldagem,  no  fornecimento  de
componentes essenciais para desenvolvimento de projetos de robótica e automação, seja
na supervisão da implementação prática de protótipos que requeiram os conhecimentos
dos nossos extensionistas.

Além disso, O projeto tem servido de assistência técnica gratuita aos estudantes,
servidores (principalmente terceirizados) e à comunidade do entorno do IFRN.
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GODIM, P. C. A.1; SOUZA, J. R.S. 2; BABALHO, J. B. G³ e REGINA,S.R.M4 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3,4 IFRN – Campus João Câmara   
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

 

 

RESUMO
Com a rápida expansão da Energia Eólica 
ocorrida no início do Século XXI no Brasil e 
no mundo, muitos aerogeradores de 
tecnologias distintas e inovadoras iniciaram 
suas operações. Muitas das consequências 
ambientais e operacionais dessa expansão 
ainda estão sendo estudadas e avaliadas. O 
presente trabalho analisou os níveis de 
pressão sonora provenientes de aerogeradores  
utilizados para a produção de energia elétrica, 
avaliando o seu potencial de ruído e os 
prejuízos causados aos seres humanos. A 

medição da pressão sonora foi realizada em 
um Parque Eólico, localizado no município de 
Areia Branca estado do Rio Grande do Norte, 
utilizando um decibelímetro de Ruído Icel DL 
– 4200, IEC 61672-1 Classe 2. As medições 
quantitativas deram acima da Norma da 
ABNT porém as entrevistas com a 
comunidade relataram somente  benfeitorias 
com a implementação dos aerogeradores, 
desde a geração de empregos ao crescimento 
do turismo da região local.  

 

 

 

ABSTRACT 

 
With the rapid expansion of wind energy at the 
beginning of the 21st century in Brazil and 
around the world, many wind turbines of 
different and innovative technologies began 
their operations. Many of the environmental and 
operational consequences of this expansion are 
still being studied and evaluated. The present 
work analyzed the sound pressure levels from 
wind turbines used for the production of electric 
energy, evaluating their noise potential and the 
damage caused to humans. Sound pressure was 
measured in a wind farm located in the 

municipality of Areia Branca, state of Rio 
Grande do Norte, using an Icel DL - 4200 Noise 
Decibel meter. IEC 61672-1 Class 2. However, 
interviews with the community only reported 
improvements with the implementation of wind 
turbines, from job creation to tourism growth in 
the local region. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Aerogeradores, poluição sonora, parque eólico, medições, comunidade.  
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1 INTRODUÇÃO 

A energia eólica segundo o Portal Brasil (2016) vem em constante crescimento 

com uma geração de 2.491MW sendo responsável por 7% de toda energia do Brasil, 

estando em quinto lugar na expansão da produção mundial, e em nono lugar na 

capacidade acumulada de geração eólica. 

Tal crescimento se deve ao decreto internacional COP 21 assinado no ano de 

2015, que visa aumentar para 33% o uso de fontes renováveis, além da energia hídrica, 

na matriz total de energia até 2030, aumentando a parcela de energias renováveis (além 

da energia hídrica) no fornecimento de energia elétrica para ao menos 23% até 2030, 

inclusive pelo aumento da participação de eólica, biomassa e solar. 

A energia eólica é produzida a partir da força dos ventos e é gerada por meio de 

aerogeradores. Neles, a força do vento é captada por hélices ligadas a uma turbina que 

aciona um gerador elétrico. É uma energia abundante, renovável e limpa. Embora 

pareça nova, a energia eólica é usada há mais de 3 mil anos. Antigamente ela era 

utilizada por meio dos moinhos, que serviam para bombear ou drenar água, moer grãos 

e outras atividades que dependiam de força mecânica. Ao longo do tempo, passaram a 

utilizar a força dos ventos não só para gerar força mecânica, mas também energia 

elétrica. Com o avanço tecnológico, os aerogeradores se tornaram aptos a gerar uma 

quantidade maior de energia, até que surgiram as primeiras usinas eólicas. (Casa dos 

ventos, 2017). 

Atualmente são 167 parques eólicos instalados no Brasil, A região Nordeste é a 

que mais gera energia eólica no Brasil, sendo o Rio Grande do Norte e a Bahia os 

maiores estados produtores deste importante tipo de energia renovável. (Sua Pesquisa 

parques eólicos, 2017) Do ponto de vista ambiental, a instalação e a exploração de um 

Parque Eólico são susceptíveis de induzir impactos, principalmente no ambiente sonoro 

da sua área de influência direta (CHURRO, 2004) as turbinas de grande porte geram 

ruído audível significativo, de forma que existe regulamentação relativa à sua instalação 

na vizinhança de áreas residenciais. O ruído é proveniente de duas fontes: o próprio 

fluxo de ar nas pás e os mecanismos (gerador, caixa de redução). 

Atualmente a maior parte da energia produzida pelo homem vem de 

combustíveis fósseis. Essas fontes, além de serem finitas e poluentes, estão 

concentradas em determinadas regiões do globo, e por isso são motivo de conflitos 

militares e/ou econômicos entre povos e nações. Como alternativa a essas fontes de 

energia, várias fontes renováveis têm sido estudadas e utilizadas, entre elas a energia 

eólica. 

KEYWORDS:  Wind turbines, noise pollution, wind farm, measurements, community. 
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A energia eólica é desde muito conhecida pelo homem, entretanto é recente seu 

uso em larga escala e com alta eficiência. Apesar de ser uma fonte de energia dita limpa, 

e com impactos ambientais muito reduzidos, alguns aspectos inerentes a essa tecnologia 

ainda são fontes de preocupações. 

O ruído produzido por aerogeradores, por exemplo, pode vir a prejudicar 

populações humanas em localidades próximas a implementação dos aerogeradores. Em 

decorrência disso, normas internacionais foram criadas a fim de se manter um rígido 

controle sobre o ruído de aerogeradores, como por exemplo a NBR 10151/2019 da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT. A aplicabilidade dessa norma pode 

vir a inviabilizar a implementação de parques eólicos em determinadas localidades. 

Sendo assim, é de relevante importância realizar medições do ruído sonoro 

emitido pelos aerogeradores, e verificar através das análises se os mesmos encontram-se 

causando alguma poluição sonora a população da circunvizinhança. 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente foi realizado um estudo exploratório-descritivo, o qual visou 

descrever a problemática do ruído em aerogeradores bem como analisar se existem 

impactos gerados a população relacionados com a poluição sonora. A pesquisa foi 

realizada no Parque Eólico Mel II localizado em Areia Branca/RN e foi dividia em duas 

etapas: 

a) Avaliação quantitativa da pressão sonora em três aerogeradores mais próximos 

da comunidade. Em cada aerogerador foram realizadas cinco medições sonoras 

(no aerogerador, a 5, 20, 50 e 100 metros de distância) em cada aerogerador, 

utilizando um decibelímetro de Ruído Icel DL – 4200, IEC 61672-1 Classe 2, 

com certificado de calibração da Rede Brasileira de Calibração (RBC).  
b) Avaliação qualitativa através de entrevistas em dez casas unifamiliares 

localizadas o mais próximo do parque eólico, nesta foi avaliado a percepção da 

população com relação a poluição sonora gerada pelo parque.  

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O Parque Eólico Mel II possui 30 aerogeradores com uma potência unitária de 

3.0MW, totalizando 90MW e gerando aproximadamente 400.000 MWh por ano, o 

suficiente para atender mais de 183 mil famílias. Foram realizadas medições no período 

vespertino sem existência de interferências audíveis advindas de fenômenos da natureza, 

para cada ponto foram realizadas 5 medições. Os resultados da média das medições 

quantitativa da pressão sonora nos três aerogeradores mais próximos a comunidade local, 

estão apresentados na Tabela 1 apresentada a seguir:  
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Tabela 1: Pontos de Monitoramento na extremidade do Parque Eólico Mel II localizado 
mais próxima a área urbana.  
GERADOR  MÉDIA DOS VALORES db (A) 

AEROGERADOR 
(Ponto 1) 

5M 
(Ponto 2) 

20M 
(Ponto 3) 

50M 
(Ponto 4) 

100M 
(Ponto 5) 

N° 01 63,7  65,6  63,1  62,5  60,7  

N° 02 59,4  61,1  60,8  58,6  56,5  
N° 03 57,4  57,6  55,1  52,4  51,3  

O gerador número 01 é o que se encontra mais próximo da estrada de tráfego e 
pontando mais próxima a comunidade e o gerador de número 03 é o que se encontra 
mais afastado. De acordo com a NBR 10151/2019, que relata sobre a Avaliação do 
Ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade, o valor do ruído das áreas 
de sítios de fazendas não deve ultrapassar em período diurno a 40dB(A).  

É possível observar que o gerador de número 01 por estar mais próximo da 
estrada de tráfego possui níveis de pressão sonora maiores que os demais geradores, 
pois neste local possui a passagem constante de automóveis, já nos outros aerogeradores 
(número 02 e 03) o tráfego se resumo somente a quem for fazer alguma manutenção no 
local, pois a estrada é somente para acesso do parque eólico.  

É notório também nos resultados que, quanto mais se afasta do aerogerador, 
menor é o nível de pressão sonora encontrado, independentemente do local (se mais 
próximo a estrada de tráfego ou mais próximo ou distante do aerogerador) todos os 
resultados foram maiores que o estabelecido na Norma Brasileira: NBR 10151/2019. 
Com isso, pode-se afirmar que nestes locais próximos aos aerogeradores mais próximo 
da comunidade, possuem riscos a população, podendo causar a longo prazo 
consequências a saúde. A Figura 1 demonstra a medição do ponto 2 no aerogerador 3.  

Figura 1. Medição do ponto 2, no gerador 3, do Parque Eólico Mel II 
2919 



 
 

 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Através da aplicação do questionário com a população que mora nos sítios 

próximos ao parque eólico, podemos observar que os mesmos alegaram contentamento 

ou indiferença no aspecto visual, sendo levado mais em conta a movimentação 

econômica que os parques trouxeram para a comunidade, como empregos e 

movimentação do comercio local do que algum prejuízo visual ao local. Todos os 

entrevistados não relataram nenhuma reclamação com relação a poluição sonora, nem 

tampouco nenhuma consequência a saúde devido ao ruído gerado pelo parque eólico, 

foi unanime a descrição somente de benfeitorias com a implementação dos 

aerogeradores, desde a geração de empregos ao crescimento do turismo da região local.  

É interessante que o relado da população confronta totalmente com os níveis de 

ruído medido no local, principalmente pelos valores estarem acima da Norma Brasileira 

vigente, que apesar desse valor até o presente momento de acordo com os relatos, não 

prejudicaram a sociedade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A geração de ruído não é apenas um problema ocupacional, também estamos 

expostos a ele em outras situações. No caso da ocorrência do parque eólico analisado, 

apesar de os seus níveis de ruído estarem acima da norma, a população vizinha ao 

parque não se queixa de nenhum impacto sonoro, e de nenhum impacto ambiental como 

mudança de clima da fauna ou da flora depois da implementação deste. Ao contrário, na 

entrevista todos defenderam a implantação do parque eólico pois gerou muitos 

empregos, aqueceu a economia local e houve a construção de novos empreendimentos 

devido à valorização do local.  
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Agroecologia para a reeducação sustentável das comunidades 

ÁREA TEMÁTICA:  Meio Ambiente 

 

 

RESUMO 
 
O presente artigo reúne conhecimentos e práticas 
para a construção de um espaço social de 
vivência, uma praça ecológica, no Acampamento 
José Martí, comunidade formada por 
trabalhadores rurais do Movimento Sem Terra 
(MST). Um espaço natural que visa valorizar a 
biodiversidade local e respeitar o viés de 
sustentabilidade que alicerçada aos princípios 
pedagógicos da Educação do Campo juntamente 
com a visão de ambiência e valorização dos 
recursos naturais encontrados na proposta do 
curso de Gestão em Turismo, possibilite o 
beneficiamento das partes envolvidas no cultivo 
de plantas florais e arborícolas para atrair e 

cultivar abelhas, visando o auxílio dessa espécie 
na polinização do plantio das culturas agrícolas 
locais, bem como a reciclagem de pneus de 
automóveis e de garrafas pets e outros. Para 
tanto, buscando garantir a sobrevivência das 
abelhas e a preservação do meio ambiente a partir 
da proposta de técnicas de plantio para um 
manejo orgânico produtivo e rentável, 
juntamente com a conscientização dos 
moradores do acampamento, sobre a agressão ao 
meio ambiente, propiciando um compromisso 
social entre a comunidade acadêmica do Instituto 
Federal de Educação e os moradores do 
Acampamento José Martí.

 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Conscientização, meio ambiente, reciclagem, abelhas, produção 
sustentável. 

ABSTRACT 

 

This article gathers knowledge and practices 
for the construction of a social space of 
experience, a green square, at the camp, José 
Martí, a community formed by rural workers 
of the Movimento Sem Terra (MST). A natural 
space that aims to enhance local biodiversity 
and observe the bias of sustainability that 
founded the pedagogicalprinciples of Field 
Education together with the vision of ambience 

and exploitation of natural resources found in 
the proposal of the Management course in 
Tourism, enables the processing of the parties 
involved in the cultivation of floral and 
arboreal plants to attract and cultivate bees, 
Seeking the help of this species in the 
pollination of planting of agricultural crops, as 
well as the recycling of car tires and pet bottles 
and others. To do so, seeking to ensure the 
survival of bees and the preservation of the 
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environment from the proposed planting 
techniques for an organic management, 
productive and profitable together with the 
Awareness of the inhabitants of the camp, on 
the aggression to the environment, providing a 

social compromise between the academic 
community from the Federal Institute of 
Education and the inhabitants of the Camp, 
José Martí. 

 
 
KEYWORDS: Awareness, environment, recycling, bees, sustainable production. 

1 INTRODUÇÃO

 

As mudanças climáticas e o advento da tecnologia vieram modernizando o planeta, e as 
consequências da exploração da fauna e flora vêm surgindo pouco a pouco, revelando agora as 
catastróficas realidades em decorrência desta exploração desenfreada. Como consequência advinda 
do aumento do uso desenfreado de agrotóxicos nas agriculturas para o comércio e o emprego das 
técnicas de manejo não adequadas aplicadas no plantio direto das culturas, desde o pequeno produtor 
para a indústria, as abelhas sofrem diretamente com o risco de extinção das suas diversas espécies.  

As abelhas agem de forma positiva para o meio ambiente exercendo a polinização em 
plantações/flores e mantendo o equilíbrio ambiental no ecossistema, tornando-se de suma importância 
para as variedades culturais agrícolas. Recentemente, anunciadas na lista de extinção, devido ao uso 
abusivo de agrotóxicos e outras ameaças para estes insetos, as abelhas vem sofrendo com as ações 
não-sustentáveis do homem. 

Com enfoque nas problemáticas ambientais, o presente projeto visa a implantação de oficinas 
que oferta práticas como a horta vertical orgânica, no Acampamento dos Trabalhadores do 
Movimento Sem Terras (MST), localizado às margens da BR-101 no município de Canguaretama - 
RN, vizinho ao IFRN- Campus Canguaretama, juntamente com a construção de uma Praça Ecológica 
com canteiro de flores para que as abelhas possam ter uma fonte de alimento, viabilizando a 
sobrevivência destas agentes da natureza e o estímulo à preservação, possibilitando garantir a 
polinização  natural das 

 culturas agrícolas dos moradores do acampamento José Martí (MST), dando início ao projeto 
de defesa da espécie. 

 Desta forma, os acampados terão a oportunidade de conhecer e aprender mais sobre o cultivo 
orgânico e outras técnicas de plantio, para além do sustento rentável conseguidas pela produção 
agrícola, sendo possível futuramente, com os resultados do projeto, a exploração de outra fonte de 
renda que seria a meliponicultura. Aliada aos conhecimentos sobre preservação da biodiversidade 
local com o emprego de técnicas saudáveis no manejo agrícola e a preservação das espécies de abelhas 
encontradas na região, deste modo, evitando a possível extinção das abelhas, através do cultivo de 
flores que serão polinizadas pelas mesmas e tornando os moradores do acampamento dominadores, 
e possivelmente praticantes de conhecimentos e técnicas de preservação. 

Segundo Sediyama, Santos e Lima, o sistema de produção de hortaliças é usado, 
especialmente, por agricultores familiares, por sua adequação às características das pequenas 
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propriedades com gestão familiar, pela diversidade de 

produtos cultivados em uma mesma área, pela menor dependência de recursos externos, com maior 

absorção de mão de obra familiar e menor necessidade de capital. 

E diante do alto índice de agrotóxicos usados atualmente em todo o mundo na agricultura, faz-

se necessário o plantio de culturas mais limpas de defensivos agrícolas, evitando a aplicação 

exagerada de produtos químicos, visando garantir qualidade de vida aos produtores e consumidores 

dos alimentos produzidos e comercializados na região.  

Com a finalidade sustentável atribuída desde a adoção de práticas de manejo e preparação 

adequadas do solo, aliadas ao conhecimento das culturas adaptadas ao clima e espécie do solo da 

região, o meio ambiente sofrerá menos impactos ambientais em decorrência da ação humana sobre o 

espaço habitado.  

Portanto, é de suma importância a ramificação e proliferação dos conhecimentos sobre 

preservação e agricultura orgânica sem o uso de defensivos agrícolas. Incentivar, apoiar e tornar de 

fácil acesso às práticas sustentáveis à população para formação de cidadãos conscientes que respeitem 

e preservem a biodiversidade, garantindo um ambiente limpo e saudável a todos, com alimentos que 

ofereçam mais qualidade de vida a população, ressaltando que o uso de defensivos agrícolas e 

agrotóxicos acarreta uma infinidade de doenças, infertilidade do solo, extinção de espécies 

polinizadoras, dentre outros desequilíbrios ambientais. 

 

2 METODOLOGIA 

Será usado no artigo o método qualitativo, método científico de análise mais subjetiva para a 

realização da pesquisa, que visa à natureza exploratória - maior familiaridade entre o campo de 

pesquisa (temática) e o pesquisador com base no campo de estudo e suas aplicações. Haverá o 

acompanhamento gradativo das hortaliças, juntamente com relatórios de observação tanto dos 

resultados positivos, quanto dos negativos. O acompanhamento junto com os moradores sobre as 

questões de preservação e reciclagem se fará presente ao longo de todo o projeto, buscando 

aprimoramento junto com a população sobre as práticas e técnicas de reciclagem propostas. 

O projeto terá início com os moradores do acampamento (MST) com o levantamento da 

problemática para chegar à explicação com mais eficácia sobre a conscientização, preservação e 

cuidados com os pequenos ecossistemas pois esses são essenciais para a manutenção da fauna flora 

e a vida na terra. 

 No primeiro encontro com os acampados, serão abordadas as problemáticas ambientais e 

como elas afetam diretamente o bem-estar humano, a fauna e flora. Com a abordagem detalhada 

dessas problemáticas, as possíveis soluções ecológicas serão debatidas e novas técnicas de plantio 

serão sugeridas, para evitar o máximo possível o uso de pesticidas e agrotóxicos. 

 As oficinas e a construção de hortas verticais com objetos recicláveis terão início a partir do 

segundo encontro, com as sugestões de novas técnicas de plantio e a troca de conhecimento entre o 

método que os acampados já têm e os métodos sugeridos para melhoramento das técnicas de plantio 

na oficina, buscando sempre a opinião dos camponeses acampados. 

 A observação do local e troca de ideias com os adeptos do projeto sobre a melhor maneira e 

o local mais adequado para a instalação da praça ecológica será debatida também no segundo 
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encontro, no terceiro encontro as obras da praça terá início, a limpeza do local, instalação das garrafas 
pets para as hortas verticais e os combinados com os moradores, sobre os cuidados com a praça e as 
flores instaladas no local para as abelhas. 

 Durante os encontros e a limpeza do local destinado à praça, abordaremos os cuidados com a 
natureza, falando sobre a poluição do meio ambiente e como isso agride e depreda a natureza. Ao 
iniciar os trabalhos com as garrafas pet, também iniciaremos os diálogos sobre preservação, 
reciclagem e conscientização ambiental, abordando as principais problemáticas e soluções. 

 As garrafas pet estão inseridas no projeto como sendo apoio para a horta vertical e os assentos 
feitos com as garrafas, pneus velhos também serão reutilizados para a construção da praça ecológica. 
As oficinas feitas com garrafas, pneus velhos e outros objetos recicláveis sempre estarão abertas às 
sugestões dos moradores e compartilhamentos de ideias que visem a reciclagem destes produtos de 
difícil degradação. 

 As crianças também poderão participar dos encontros e oficinas, já que a proposta é cada uma 
tomar conta de uma hortaliça cultivada pela própria criança, e o acompanhamento de um adulto para 
orientar a criança com os cuidados no cultivo. 

            Assim como no final de todas as orientações práticas, os acampados em questão saberão lidar 
melhor com os alimentos orgânicos e possivelmente comercializá-los em feiras, mercados e outros 
meios de vendas para que o produto produzido ali também possa ser repassado para a população dos 
arredores, trazendo rentabilidade e forma de empreendedorismo aos moradores do Movimento Sem 
Terra. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Com a implantação do projeto espera-se obter como resultados a conscientização da 

população em torno dos problemas ambientais e como estes problemas impactam diretamente nas 
condições de vida da população, também espera-se a obtenção de dados positivos e de aceitação das 
práticas sugeridas no projeto como práticas diárias saudáveis na rotina dos agricultores e famílias 
rurais. 

A interação entre moradores e voluntários do projeto também é um quesito esperado, como o 
compartilhamento de conhecimentos agrários que os acampados já possuem e as opiniões deles em 
relação às sugestões de novas técnicas e métodos de produção inteligente para que eles, como 
beneficiados possam gerar suas próprias hortas orgânicas, obtendo seu meio de sustento através de 
práticas sustentáveis. 

A construção do canteiro para as abelhas, chamado Paraíso das Abelhas, estará localizado 
próximo a praça ecológica, que visa a criação, preservação e o aumento da espécie, contribuindo para 
o ameno dos efeitos da extinção já anunciada para a espécie, levando aos moradores da comunidade 
a relevância das abelhas para o meio ambiente. 

A extensão do projeto viabiliza uma série de ensinamentos teóricos e práticos para a 
população, atribuindo-lhes mais abrangência em relação ao tema e os conhecimentos agroecológicos, 
tornando-os mais defensores e cuidadores da saúde, meio ambiente, fauna e flora brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 
O projeto visa a implantação de métodos sustentáveis e práticas que ajudem o meio ambiente, 

causando a reflexão nas comunidades sobre os problemas ambientais e atitudes que não colaboram 
para o melhoramento do ambiente, sendo uma ferramenta de grande valia para a sociedade atual,  a 
qual segue com poucas informações sobre a escassez de recursos humanos e consequências do uso 
desordenado de defensivos agrícolas e seus impactos para o solo, fauna e flora.  

A elevada importância da popularização de novas práticas de plantio orgânico tanto para 
consumo em casa quanto para vendas em feiras, mercados e outros meios, para que assim seja 
propagado uma forma de sustento que respeite o meio ambiente e a saúde das pessoas as quais 
consomem os produtos orgânicos. 

Essas práticas aliadas aos conhecimentos sobre reciclagem e criação de abelhas enriquecem a 
agricultura orgânica e garantem um futuro com menos utilização de agentes pesticidas. 
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RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NA RECICLAGEM DO ÓLEO DE 
COZINHA 

MORAIS, M. L. S1; MORAIS, N. V1; OLIVEIRA, I. F.C.P1; SILVA, U. R. L1. 
 1 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

 
RESUMO 

 
O projeto visa dizimar o problema do descarte do 
óleo de cozinha usado, por intermédio da 
capacitação, de grupos em estado de 
vulnerabilidade social, idosos e alunos das redes 
municipal e estadual de São Paulo do Potengi, 
com a reciclagem do óleo para a fabricação de 
sabão. Bem como, ofertar oficinas para a 
produção de alguns saneantes e um minicurso de 

economia solidária para a qualificação do 
público-alvo. Nesse sentido, a ação preconiza a 
sensibilização no que se refere ao destino correto 
dos resíduos oleosos domiciliares, bem como 
valorizar a visão empreendedora sustentável que 
pode ser gerada com a fabricação de tais 
produtos.

 

 
ABSTRACT 

 
The project aims to decimate the problem of the 
disposal of used cooking oil, through training, of 
socially vulnerable groups, elderly and students 
of the municipal and state schools of São Paulo 
do Potengi, with the recycling of oil to 
manufacture soap. As well as offering workshops 
for the production of some sanitizers and a 

solidarity economy short course for the 
qualification of the target audience. In this sense, 
the action advocates raising awareness regarding 
the correct destination of household oily waste, 
as well as valuing the sustainable entrepreneurial 
vision that can be generated with the manufacture 
of such products. 

 

PALAVRAS-CHAVE: sustentável, saneantes, vulnerabilidade, óleo. 

KEYWORDS:   sustainable, sanitary, vulnerability. Oil. 
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1 INTRODUÇÃO 

As residências e os inúmeros comércios alimentícios do município de São Paulo 

do Potengi-RN, consomem e descartam grandes quantidades de óleo, periodicamente, em 

suas atividades cotidianas. No entanto, a falta de informação em relação ao descarte do 

óleo usado, vem causando diferentes danos ao ambiente, como a poluição das águas, do 

solo e do ar, de forma a prejudicar, o bem-estar da população e a qualidade dos recursos 

ambientais (CORRÊA, et. al. 2018). Logo, o óleo apresenta alto poder de contaminação 

ao meio ambiente. Visto que, um litro de óleo contamina cerca de 1 milhão de litros de 

água, o equivalente ao consumo de uma pessoa no período de 14 anos (FRANCESCHINI, 

2014).  

Nesse caso, o processo de reciclagem do óleo usado na fabricação do sabão 

ecológico, contribui de forma significativa na diminuição do descarte incorreto deste 

resíduo. Diminuindo consequentemente, os impactos causados pelo mesmo no município, 

gerando renda e introduzindo um novo conceito de educação ambiental para grupos de 

alunos e programas ligados ao Movimentos na terceira idade, Turismo pedagógico, 

Mulheres Mil, IFSOL e grupos de vulnerabilidade social indicados pelo CRAS, situados 

no município de São Paulo do Potengi-RN, demonstrando a economia na reciclagem do 

óleo. 

Diante dessa problemática, o projeto tem como objetivo trabalhar na diminuição 

do problema do descarte do óleo usado por meio da capacitação do público alvo, para a 

fabricação de sabão por meio da reciclagem do óleo, além de se configurar como uma 

ação de responsabilidade socioambiental e um viabilizador do Desenvolvimento 

Sustentável dentro da região Potengi, atendendo as demandas sociais, econômicas e 

ambientais.   

Além disso, os objetivos específicos contam com a investigação do destino dado 

ao óleo de cozinha pelo público alvo, ver a existência de coleta seletiva para este tipo de 

material no município em questão e trabalhar na implantação de a uma unidade produtora 

de sabão/saneantes no Campus. Dispondo dessas informações em concomitância, estão 

sendo trabalhadas as análises da qualidade do produto desenvolvido. São ofertadas ainda, 

oficinas sobre a fabricação de outros produtos saneantes (sem relação com o óleo, apenas 

para um conhecimento a mais dos envolvidos), e um curso de economia solidária para 

demonstrar a fonte de renda que pode ser gerada com os produtos fabricados no projeto. 

 

2 METODOLOGIA 

O projeto entrou em execução a partir de maio do presente ano, com a capacitação 

dos bolsistas, por meio de estudos feitos em artigos sobre os impactos do descarte 

incorreto dos óleos residuais e a avaliação de propriedades do sabão para a produção de 

um produto desejável. Os alunos avaliaram o pH. 

 

2.1 Primeira etapa do projeto 
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• Sensibilização dos parceiros para mudanças de atitudes, através de 

palestras sobre a importância do descarte correto dos óleos residuais e seus impactos ao 

meio ambiente, no qual nessa fase foi atendido os seguintes grupos: Movimentos na 

terceira idade, o projeto Turismo Pedagógico e um grupo de Mulheres orientadas pelo 

CRAS e ao programa mulheres Mil do Campus. 

 • Cadastramento dos grupos comunitários que serão beneficiados pelo 

projeto, a partir de fichas de cadastro específicas, distribuídas aos responsáveis da Escola 

Estadual Maurício Freire e a Prefeitura de São Paulo do Potengi. 

• Coleta do óleo vegetal para realização da produção do Sabão Ecológico, 

pela implantação de 2 bombonas em pontos centrais da cidade e no Campus São Paulo 

do Potengi. 

 

2.1 Segunda etapa do projeto 

• Capacitação dos grupos comunitários para a produção do Sabão 

Ecológico, em oficinas teóricas e práticas e a produção dos saneantes, tais como: água 

sanitária, detergente e amaciante realizadas no laboratório de Química no Campus São 

Paulo do Potengi/IFRN. 

• Ações de Educação Ambiental/Financeira por meio de oficinas/minicursos 

para empoderamento dos grupos comunitários, com a participação dos professores da área 

ambiental e dos que participam da Incubadora Tecnológica para o Fortalecimento dos 

Empreendimentos Econômicos Solidários (IFSOL) no Campus. 

 

2.1 Terceira etapa do projeto: análise das amostras de sabão ecológico 

Foram produzidos sabões contemplando a mistura de óleo, coletado no IFRN 

Campus São Paulo do Potengi, hidróxido de sódio, água e lauril. As proporções usadas 

foram 90g de NaOH, para 90g água, 10 mL de lauril e 500 ml de óleo vegetal residual 

previamente filtrado. A mistura foi agitada em média de 15 a 20 minutos, chegando no 

ponto desejado.  Este processo resultou em três lotes diferentes onde no primeiro (L1) foi 

adicionado essência, segundo (L2) não contou essência e no terceiro (L3) houve a adição 

do pó de café. Ao total, foram 02 (duas) barras por lote. O material foi acondicionado em 

recipientes de plásticos (depósito de margarina de 500g) separadamente e guardo sobre a 

bancada do laboratório de química para completar o processo de saponificação. As 

amostras ficaram expostas ao ambiente, em estado de repouso, durante 7 dias. Após os 

intervalos de 7, 14, 21 e 28 dias, analisamos o pH.  

 Os estudos de pH são adaptados do Guia de estabilidade de produtos cosméticos 

(BRASIL, 2004) e Guia de controle de qualidade de produtos cosméticos (BRASIL, 

2008).  

2.2.2 Determinação do pH  
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As barras foram avaliadas com fitas de pH, mergulhado a fita a solução de 10% 

do sabão, diluído em água destilada. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Em maio deste ano, lançamos 2 pesquisas para verificar o destino dado ao óleo e a 

existência da coleta deste resíduo, que contou com 42 moradores de São Paulo do Potengi. 

O gráfico 1, demonstra os dados em porcentagem quanto ao descarte do óleo. 

 

A pesquisa quantitativa demonstrou que 31% dos entrevistados, apesar de guardar 

o óleo, acaba replicando o comportamento da maioria que corresponde a 64%, de 

descartar o óleo de forma incorreta por não conhecerem no munícipio, pontos de coleta 

para o óleo usado.  

O gráfico 2 mostra a pesquisa feita online com os moradores do munícipio, onde é 

informado que a cidade não oferece ponto de coleta para o óleo usado, mesmo o campus 

já recebendo esse tipo de material. Talvez esse dado se dê ao fato da pouca divulgação 

em relação a isso, mas,  todo o material coletado será e é, utilizados nas oficinas desse 

projeto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os dados demonstram que 92% da população desconhece qualquer posto de coleta 

na cidade. Dessa forma o projeto pretende em parceria com a prefeitura e escolas 

estaduais dar visibilidade ao projeto, haja visto que 81% dos entrevistados desconhecia 

que o Campus recebe esse tipo de material. 

2931 



 

 
 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Após as pesquisas e a apresentação do projeto aos parceiros, foi dado início ao 

cadastramento dos grupos comunitários que serão beneficiados pelo projeto, a partir de 

fichas de cadastro específicas, distribuídas aos responsáveis da Escola Estadual Maurício 

Freire e do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do munícipio de São 

Paulo do Potengi (Figura 1). As atividades com os grupos supracitadas, foram agendadas 

para o segundo semestre, em virtude da falta de recurso do Campus São Paulo do Potengi 

para a compra do material. 

Figura 1 – Conversa com a responsável pelo Serviço de Convivência Fortalecimento de 

Vínculos no munícipio de São Paulo do Potengi. 

 

                                                      

 

 

 

 

                                                      Fonte: autor 

No entanto, capacitação dos grupos comunitários para a produção do Sabão 

Ecológico, ocorreu antes do esperado. Realizaram-se oficinas teóricas e práticas com a 

escola estadual Djalma Marinho, em parceria com o projeto turismo pedagógico (Figura 

2) e com um grupo de mulheres que estão empreendendo no munícipio, com apoio da 

Incubadora Tecnológica para o Fortalecimento dos Empreendimentos Econômicos 

Solidários (IFSOL) no Campus (Figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: autor  

No que se refere as análises da qualidade do sabão produzido, foram obtidos os seguintes 

dados:  

 

 

Figura 3 – Produção artesanal do 

grupo de mulheres após as oficinas 

práticas e teóricas em laboratório.  

 

Figura 2 – Oficina prática com os alunos da 

escola estadual Djalma Marinho na produção 

do sabão no laboratório de Química do 

Campus São Paulo do Potengi. 

.  
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              Fonte: autor 

Observa-se um ótimo resultado do sabão produzido com o pó de café (Lote 3), 

onde há uma estabilidade ao pH mais próximo da neutralidade. 

Quanto a coleta do óleo para a produção do Sabão Ecológico, acontece apenas no 

Campus São Paulo do Potengi, em virtude da falta de liberação de recurso financeiro para 

compra de material. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O trabalho mostrou-se eficiente na coleta de óleo no Campus, contribuindo 

positivamente para o destino correto deste resíduo contaminante. As práticas 

desenvolvidas nas oficinas para a produção do sabão no laboratório de Química do 

Campus São Paulo do Potengi foram realizadas com êxito e muita participação dos 

envolvidos. Dessa forma, a proposta gerou para os grupos atendidos uma contribuição 

econômica e social, contando ainda com uma cooperativa formada por um grupo de 

mulheres orientadas pelo projeto e pelo IFSOL que se encontram comercializando o 

produto na região do Potengi. 
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RESUMO 
A prática da educação ambiental tende a 
promover uma transformação, não somente 
no ambiente inserido, mas também nas 
pessoas que o exercem, auxiliando na 
preservação dos recursos naturais. A 
metodologia foi aplicada em duas etapas, a 
primeira foi do diagnóstico e a outra foi de 
intervenção ambiental. Foram empregadas as 

mudas arbóreas e frutíferas, sendo o plantio 
realizado com o auxílio dos alunos do 1º ano 
do ensino fundamental da Escola Francisca da 
Salete. O objetivo deste trabalho é arborizar o 
espaço escolar, de modo que proporcione 
conforto térmico aos alunos e funcionários da 
EFS, além aperfeiçoar o aspecto paisagístico 
local, no exercício de educação ambiental. 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The practice of environmental education  
tends to promote a transformation, not only in 
the inserted environment, but also in the 
people who exercise it, helping in the 
preservation of natural resources. The 
methodology was applied in two stages, the 
first was the diagnosis and the other was 
environmental intervention. Tree and fruit 
seedlings were used, and the planting was 

carried out with the help of students from the 
first year of elementary school at the 
Francisca da Salete School. The objective of 
this work is to forestize the school space, so 
as to provide thermal comfort to the students 
and employees of EFS, besides improving the 
local landscape aspect, in the exercise of 
environmental education. 

 

  KEYWORDS:  Environmental Education, School, Afforestation, Preservation, Awareness.  

PALAVRAS-CHAVE: Educação Ambiental, Escola, Arborização, Preservação, Conscientização. 
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1 INTRODUÇÃO 

A educação ambiental se constitui em um processo de continuidade e de 

permanência, sendo iniciada em nível pré-escolar e estendendo-se por todas as etapas da 

educação formalizada ou informal (GUIMARÃES, 2004). 

Tanto na cidade quanto nas comunidades rurais a EA deve ser priorizada nas 

escolas para que a partir disso possamos ter uma geração que trabalha a favor do meio 

ambiente e da cidadania. Para isso, a escola exerce um papel fundamental na formação 

dos indivíduos. 

A promotobilidade de uma consciência ambiental durante o início da infância é 

formar agentes sólidos na construção do conservacionismo do planeta. Desta forma, a 

educação ambiental nas escolas possibilita a formação de indivíduos conscientes, 

preparados para atuarem na realidade socioambiental aliada ao bem-estar. 

(MEDEIROS, 2011). 

A arborização desempenha funções de significativa importância que por sua vez 

está sumamente ligada aos aspectos de base social, econômica, cultural, ecológica, e 

paisagística, uma vez que além de valorizar a estética do ambiente, interfere de forma 

benéfica nas condições do conforto ambiental escolar. (FAGUNDES et al., 2015). 

Dentro desse panorama, compreende-se que as escolas bem arborizadas 

apresentam melhorias na qualidade de vida do corpo escolar dentro do local de aula. 

Tais mudanças defendem a estrutura contra a radiação solar; além de reduzir os ruídos e 

contribuir com a qualidade do ar. Por consequência disto, também nota-se a preservação 

da fauna e flora; e posteriormente no aumento da umidade, redução das temperaturas 

externas e reflexão dos raios, maior área de sombreamento e aspecto ornamental do 

espaço físico (ARAÚJO, 2010; MARTELLI, 2016). Diante do exposto, manifesta-se a 

magnitude do plantio de árvores nas escolas, para comocionar os estudantes sobre os 

benefícios das áreas verdes e da qualidade ambiental. 

Dentro dessa perspectiva, a adaptação do ambiente ao clima quente do semiárido 

nordestino e a escolha de materiais adequados a esta região, são fatores decisivos para 

se garantir a redução do consumo de eletricidade e proporcionar condições de conforto 

térmico a comunidade escolar. (BERALDO, 2006). 

A prática da educação ambiental tende a promover uma transformação, não 

somente no ambiente inserido, mas também nas pessoas que o exercem, auxiliando na 

metodologia da conscientização eficaz e protetora dos nossos bens e recursos naturais. 

As instituições de ensino, como promotora de conhecimento, nascem como elo primário 

para a aplicação dessas práticas sustentáveis, pois a partir dela, essa metodologia se 

torna norma eficiente, e com isto, facilita o processo de reeducação do corpo discente. O 

objetivo deste trabalho é arborizar o espaço escolar, de modo que proporcione conforto 

térmico aos alunos e funcionários da Francisca da Salete, além aperfeiçoar o aspecto 

paisagístico local, no exercício de educação ambiental. 
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2 METODOLOGIA 

 

O projeto de arborização foi implementado na Escola Francisca da Salete, 

localizada no Município de Ipanguaçu– RN. O bairro onde a escola está localizada é 

considerado de periferia, onde os alunos são de famílias de classe baixa. Durante o 

mapeamento realizado no espaço de estudo, foi perceptível a necessidade de realizar 

uma mudança na área interna, tendo em vista que há diversos espaços vazios, de solo 

em partes gramado, em outras partes apresentando calçamento, com nichos de 

recepção para mudas, completamente vazios, como também havia espaços, no qual 

existia plantas espontâneas, crescendo livremente. Outra característica determinante 

foi o calor excessivo do local, onde facilmente notavasse a insatisfação das pessoas 

ali presentes. 

 

Após o mapeamento da área, foi procedida uma limpeza da área interna, para a 

retirada de plantas espontâneas, de resíduos e preparação do espaço para o plantio e 

reposição de mudas. No dia seguinte, houve um retorno a referida Escola, antes do 

plantio das mudas, foi feita uma sensibilização com os alunos do 1º ano do Ensino 

Fundamental, sobre a importância ambiental e conforto térmico, como exemplo o 

plantio das mudas. Aos alunos foi relatado a importância indispensável das árvores, 

sua contribuição para limpeza do ar e produção de oxigênio, existindo ainda a 

capacidade de sombreamento, paisagismo e geração de frutos das mais variadas 

espécies, sem contar no corforto térmico proposto por elas. Foi abordado também o 

dever de cuidar do meio ambiente, relatando seus valores ao ser humano e a grande 

dependência que há sobre ele.  

 Logo após, foram repassadas informações sobre cada planta empregada neste 

projeto. Em seguida, foi feita a abertura das covas, em seguida o plantio, a adubação 

e por último a rega. Em todas estas etapas, foi bastante perceptível o interesse e a 

participação dos alunos, que foram constantemente observados pelo corpo docente e 

diretório da Instituição.   

Dentro deste aspecto, surgiu a necessidade de fazer uma interferência ambiental, 

tendo em vista que a escassez de árvores no ambiente interno da escola se constitui 

em um fator negativo para o desempenho escolar, pois se traduz num desconforto 

térmico. Este trabalho foi aplicado em duas etapas: 

 Etapa do Diagnóstico: (10/04/2019) realizou-se a visita na área interna da 

referida escola para conhecimento do local e planejamento das ações de 

intervenção ambiental; 

 Etapa da Intervenção Ambiental: (11/04/2019) a segunda visita técnica foi 

consolidada na forma de plantio de mudas frutíferas e arbóreas para a 

promoção da sustentabilidade, conforto térmico, educação ambiental e 

sombreamento. 

 
MATERIAIS E MÉTODOS: 

 

 As Mudas Frutíferas: Manga, Coco, pinha e Mudas Arbóreas: Flamboyant. 

Estas mudas foram produzidas no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia 
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do Rio Grande do Norte, Câmpus Ipanguaçú. 

 O Composto Orgânico empregado na adubação pós-plantio das mudas, 

também foi produzido no IFRN de Ipanguaçú. 

 Equipamentos: Enxada, Chibanca, Cavadeira, Pá de Jardinagem, tutor, fios de 

corda. Todos estes utensílios adotados para o plantio das mudas são também 

propriedade do Instituto. 

Os métodos empregados para o plantio se concretizou através de etapas 

sequenciais aplicadas durante o período matutino, juntamente com o auxílio dos 

alunos do 1º ano do ensino fundamental da escola. As etapas sequenciais, são 

dispostas da seguinte forma: Limpeza da área (foi procedido anteriormente por 

terceiros); Construção das covas para o plantio das mudas; Plantio das mudas; 

Adubação próximo ao caule das plantas e por último foi feita a Rega das mudas. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 

Os resultados alcançados foram de acordo com os objetivos propostos, tendo em 

vista que foi observado o interesse e a colaboração receptiva e participativa da 

comunidade escolar, que se dispôs a participar do projeto proposto. O plantio das mudas 

dentro do ambiente interno escolar depois de efetuado foi averiguado que a disposição 

das mudas no local irá proporcionar um conforto térmico diretamente nas salas de aulas 

devido ao aspecto concreto do sombreamento, além de favorecer uma influência 

positiva no fator paisagístico frontal da escola, como também na área interna,  

efetivamente alcançada junto ao público beneficiário. Submerso dentro desta 

concretização, está a conscientização ambiental proposta aos alunos durante o plantio, 

como também a inserção das ideias da importância de preservação e conservação do 

meio ambiente.  

A seguir, estão dispostas as imagens que retratam a concretização do projeto na 

Escola. 
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Imagem 01: Abertura das covas que irão receber as mudas, com o auxílio dos 

alunos do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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Imagem 02: Plantio das mudas, nesta foto é feito o Plantio da muda de Coqueiro, no 

corredor localizado em frente a sala de aula da turma do 1º ano do Ensino Fundamental. 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Imagem 03: Adubação da muda de coqueiro com composto orgânico. 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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Imagem 04: Rega da muda de coqueiro. 

 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

Imagem 05: Plantio da muda de Pinha na área central da Escola. 

Fonte: Arquivo dos autores. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Foi uma experiência bastante enriquecedora, visto que houve uma simbiose de 

conhecimento interdisciplinar através da educação ambiental promotora da 

aprendizagem e da responsabilidade com o meio ambiente, além de que proporcionar 

uma melhoria térmica por meio do sombreamento da escola, promover educação 

ambiental e disseminação da agroecologia são métodos de sustentabilidade eficazes para 

o planeta. 

Deste modo, conclui-se que determinadas medidas como arborização é de 

especial importância para a escola e para o meio ambiente, colaborando para reduzir os 

efeitos climáticos e, principalmente para a melhoria da qualidade de vida do corpo 

escolar. A partir dessa prática, fica à carater dos envolvidos o processo de 

conscientizção ambiental para uma garantia das futuras gerações, adquirindo medidas 

de sustentabilidade, modelos ecologicamentes corretos, uso equilibrado dos recursos 

naturais, que são premisas da Educação Ambiental.  

Este projeto obteve a concretização de todos os objetivos almejados, 

especialmente na recuperação ambiental da área, reestruturando a arborização e o 

conforto térmico, beneficiando a todos os integrantes do âmbito escolar. 
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IMPLANTAÇÃODOBANCODESEMENTESEM COMUNIDADERURAL

AREATEMATICA:MEIOAMBIENTE

RESUMO

Oobjetivodestetrabalhofoiimplantarum bancodesementesem comunidaderural

para mantera produção de sementes críoulas resgatando as tradições da

comunidade e aumentando a renda para os produtores.Entendemos que a

preservaçãodassementescrioulaséopilarfundamentalparasobrevivênciadas

comunidades,bem comodesuaculturaetradiçõesparticulares,quedevem ser

mantidas,evitandoassim aerosãogenéticaedaperdadoconhecimentopopular.

Para isso foifeito uma reunião com os assentados,a fim de se fazerum

levantamentodaáreaaserplantada,quaisasespecieseonúmerodeparticipantes

doprojeto,cercade15(quinze)participantesaderiram aoprojeto.Cadaprodutorvai

receberum pequeno lotedesementeseapartirdestefazero cultivo paraa

multiplicação.Depoisdeste,aáreacoletivaserásemeadacom aparticipaçãodo

grupo.Oprojetoencontra-seem andamento.

PALAVRAS-CHAVE:Sementes,agroecologia,comunidade rural,sustentabilidade,

educaçãodocampo.

ABSTRACTREFAZER

Theobjectiveofthisworkwastosetupaseedbankinaruralcommunityto

maintaintheproductionofcroulasseedsbyrescuingthetraditionsofthe

communityand increasing the income forproducers.We believe thatthe

preservation ofCreole seeds is the fundamentalpillarforthe survivalof

communities,aswellastheirparticularcultureandtraditions,whichmustbe
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maintained,thusavoidinggeneticerosionandlossofpopularknowledge.For

this,ameetingwasheldwiththesettlers,inordertosurveytheareatobe

planted,whatspeciesandthenumberofprojectparticipants,about15(fifteen)

participantsjoinedtheproject.Eachproducerwillreceiveasmallseedlotand

from thismakethecultivationformultiplication.Afterthis,thecollectivearea

willbesownwiththeparticipationofthegroup.Theprojectisunderway.

KEYWORDS:Seeds,agroecology,ruralcommunity,sustainability,ruraleducation.

.

INTRODUÇÃO

Asemente,princípiodavida,constitui-senumadasmaisimportantes
inovaçõessurgidasduranteaevoluçãodasplantas.Carregaconsigoovalorda
sobrevivência,daresistência,dacontinuidade,daperpetuação.Resultadode
um longoprocessonaturaldeseleção,relutaem cresceratéqueascondições
ambientaislhesejam favoráveis(ALMEIDA&FREIRE,2003,p.405).

Aposseeodomíniodassementesrepresentaram amudançadoser
humano,nosseusprimórdios,decoletorecaçadorparaagricultorsedentário.
Nesteprocesso,oserhumanofoidominandotécnicasdedomesticaçãode
espéciesvegetais,selecionandoecriandocultivaresmaisadaptadasaoseu
ambiente(BEVILAQUA&ANTUNES,2008,p.405).

Acriaçãodebancosdesementessurgiuapartirdanecessidadedese
armazenargrandequantidadedesementes,garantindodestaformasegurança
alimentaraosagricultoresfamiliaresbem comoapossibilidadedearmazenar
sementesdequalidadeeadaptadasàscondiçõeslocaisparaasgerações
futuras(PALÁCIOFILHOetal.,2011).

Conforme Queiroga etal.(2011)os bancos de sementes são de
fundamentalimportância para protegeras variedades nativas e pesquisar
novascultivaresnãosóparaasobrevivênciadequem consumemaistambém
paramelhoraraqualidadedevidaecompetitividadeprodutiva.

Segundo SILVA, (2016) o incentivo à manutenção de bancos
ComunitáriosdeSementes,organizaçãoquecontacom aparticipaçãodos
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agricultores para garantiro acesso a sementes de boa qualidade,em
quantidade suficiente e no período certo do plantio,pode seruma das
ferramentasempregadas,visando,sobretudo,adivulgaçãodaimportânciada
conservação dessa riqueza naturalcomo de fundamentalimportância na
garantiadasoberaniaalimentar,fixandoohomem docampoefortalecendoa
agriculturafamiliar.

ParaBoef(2007),asvariedadescrioulaspossuem combinaçõesalélicas
importanteseatrocadestas,porcultivaresgeneticamentemodificadagera
nãosomenteaerosãogenética,mastambém podeameaçaroconhecimento
tradicionaldecultivospeculiaresàdeterminadasregião.Neves;Castro(2010)
argumentam que,dadaapreocupaçãomundialcrescentecom oconceitode
sustentabilidade, a inserção da agricultura familiar em subsistemas
coordenadosserámaisvalorizadapelofatodeessesegmentofortaleceras
opçõesambientaisesocialmentecorretas,além deeconomicamenteviáveise
institucionalmenteamparadas,respondendoaumapressãodasociedadena
buscapormodelosdeproduçãosustentáveis.

Segundo Londres (2014),os bancos de sementes representam um
mecanismodesegurançaem relaçãoaaquisiçãodassementeslocaisou
crioulas,garantindoaosagricultoresfamiliaresadisponibilidadequandoseus
própriosestoquesseesgotarem ouforem comprometidos.

AcomunidadedeAltodaFelicidadeI,localizadanomunicípiodeAfonso
bezerra/RN,sabe da importância das variedades crioulas,pois além fácil
manejo,temosapossibilidadedeincrementodarendaeindependênciaquanto
acompradeinsumosexternos.Essetrabalho sepropõeadocumentara
implantação de um banco de sementes na comunidade ruralde Alto da
felicidade I,município de Ipanguaçu/RN e impulsionara concepção de
desenvolvimento a longo prazo,geração de emprego e renda,segurança
alimentaredesenvolvimentolocal.

1 METODOLOGIA

Noanode1995oassentadosfaziam acampamentosnoterrenoonde
seriahojeoAltodaFelicidadeI,osmesmosfaziam aslimpezasdasárease
com isso o INCRA (Instituto NacionaldeColonização eReforma Agrária)
ajudavacom doaçõesdecestasbásicasparaasfamílias,algunspassavam as
semanasem barracaspoiscom achegadoINCRAtambém foifornecidoo
materialdeconstruçãoparaascasas,apósserem construídasasfamílias
tomaram possedeseusloteseassim começandoacolocarem praticasuas
atividadesagrícolas.
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Figura.1Fotodaáreadoassentamento
AltodaFelicidadeI

FONTE:Arquivodosautores.

Figura.2 Foto de onde será
implantadoobancodesementes

FONTE:Arquivodosautores.

OndetevesuafundaçãooficialregistradapeloINCRA em 19/08/1997
naqual apropriedadepertenciaaoSr.JosédiasondeoINCRA (Instituto
NacionaldeColonizaçãoeReformaAgrária)fezadesapropriação,eselecionou
osbeneficiáriosparaadoaçãodasterras,formadapor100(cem)famíliasonde
a mesma conta com estrutura de escola do ensino fundamental,igrejas
evangélicasecatólica,com abastecimentodeáguaencanada,energiaelétrica,
áreasdeplantioeáreasdeirrigação.Associadossereuniam noanode1997
em umaterradesapropriadaondeláviam fontedeproduçãoerendaparaas
famílias.As100famíliassejuntavam em barracascom asfamílias.Noanode
1998 o INCRA a desapropriação e fez a construção das casas assim
beneficiandoosmoradorÕscom estruturasefornecendoalgum tipoderenda
inicial,doaçãodeterras,perfuraçõesdepoços,doaçõesdeanimais.

2 RESULTADOSESPERADOSEDISCUSSõES

O presentetrabalhoaindaencontra-seem andamentoeobtendoseus
resultados,Apósumareuniãojuntoàcomunidadefoirelacionadoum grupode
agricultores,ondeosquaissedemonstraram interessadospelaimplantaçãodo
bancodesementes.Eassim preservarassementeseaidentidadeculturalda
comunidade.
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3 CONSIDERAÇÕESFINAIS

Atravésdassementescrioulas,asfamíliasirãoproduziralimentoslivres
dedefensivosagrícolasedesementesgeneticamentemodificadas,ondeos
mesmosirãoproduzirdemaneiraecológicaereproduzirassementespara
armazenarporum longoprazo.Otrabalhoaindaencontrasseem andamento
paramaisresultados.
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FILTRAÇÃO EM FILTRO DE BARRO E DESINFECÇÃO SOLAR PARA A 
MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA DE CHUVA ARMAZENADA EM 

CISTERNAS 

Agda Lifanny Araújo Lopes1; Letícia Karoline da Rocha Silva2 e Selma Thaís Bruno da Silva3 

1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 
ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente. 

 

RESUMO 
No semiárido brasileiro a água de chuva 
armazenada em cisternas rurais é usada para fins 
potáveis, incluindo beber. A água de chuva pode 
ser contaminada ao atravessar a atmosfera, ao 
percorrer contaminadas superfícies de captação 
ou durante o manejo realizado nas residências. 
Alternativas simplificadas e baratas de 
tratamento, como a filtração em filtro de barro ou 
desinfecção solar, podem ser importantes aliadas 
para a melhoria sanitária da água de chuva 
captadas em áreas rurais em que a população 
apresente dificuldade orçamentária.  O presente 
trabalho está sendo desenvolvido em São Paulo 

do Potengi, em três residências. Avaliamos a 
turbidez e a concentração de coliformes 
termotolerantes e Escherichia Coli nas águas de 
chuva armazenadas em cisternas e após a 
submissão dessas à filtração em filtro de barro. 
Observamos que a turbidez reduziu em até duas 
vezes ao passar por filtração. Em relação aos 
indicadores microbiológicos observamos que a 
água de chuva não é contaminada por fonte fecal. 
Porém, a água acumulada nas cisternas é 
misturada com água recebida de adutora que foi 
previamente desinfectada. 

 

ABSTRACT 

In Brazilian semi-arid rainwater stored in rural 
cisterns is used for potable purposes, including 
drinking. Rainwater can be contaminated 
through the atmosphere, through contaminated 
catchment surfaces or during household 
handling. Simplified and inexpensive treatment 
alternatives, such as clay filter filtration or solar 
disinfection, can be important allies for the 
sanitary improvement of rainwater captured in 
rural areas where the population has budgetary 
difficulties. This work is being developed in São 

Paulo do Potengi, in three residences.  
We evaluated the turbidity and concentration of 
thermotolerant coliforms and Escherichia Coli in 

rainwater stored in cisterns and after their 
submission to clay filter filtration. We observed 
that turbidity reduced by up to two times when 
passing through filtration. Regarding 
microbiological indicators we observed that 
rainwater is not contaminated by fecal source. 
However, the water accumulated in the cisterns 
is mixed with water received from the water 
mains which was previously desinfected. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Cisternas, água de chuva, melhoria sanitária, filtração, SODIS. 

KEYORDS: Cisterns, rainwater, first, sanitary improvement, filtration, SODIS. 
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1 INTRODUÇÃO 

Em geral, a qualidade da água de chuva é considerada boa e, portanto, adequada 
para diversos usos, inclusive beber. A contaminação dessas águas, especialmente em 

áreas rurais, é rara, sendo a microbiológica ainda mais rara que a contaminação química 
(ANDRADE NETO, 2004). 

A utilização de águas de chuvas para fins potáveis é prática comum em países 
áridos e semiáridos. No Brasil, por meio do Programa do Governo Federal P1MC 
(Programa Um Milhão de Cisternas Rurais), tal prática foi fortalecida e coloca o país 

numa posição de destaque quanto o aproveitamento desse recurso hídrico.  

Quando a água de cisterna é utilizada para fins potáveis sua qualidade deve atender 

aos requisitos previstos em portaria nacional sobre potabilidade, a Portaria de 

Consolidação Nº 5/2017 (BRASIL, 2017). 

De forma geral, a qualidade da água de chuva armazenada nas cisternas oriundas 
da precipitação depende de diversos fatores, tais como qualidade do ar atmosférico, 
material usado para construção da área de captação e impurezas depositadas sobre esta 

superfície, bem como sobre os dutos de condução até as cisternas, além do manejo da 
cisterna (McBEAN et al., 2013).  

Para evitar ou diminuir a contaminação, pode-se utilizar diversos meios de 
tratamento com fins de desinfecção da água, que consiste em inativar os organismos 
patogênicos do fluido. Entre eles está a desinfecção solar (SODIS), uma alternativa 

simples, barata e, portanto, indicada para localidades em desenvolvimento ou com 
escassez orçamentária.  

A desinfecção solar exige algumas condições básicas para ser efetiva, como por 
exemplo, tempo de exposição, insolação, temperatura, turbidez e material apropriado 
onde a água será armazenada e exposta ao sol. 

O SODIS torna-se uma alternativa técnica e economicamente viável para a 
desinfecção de água em pequenas quantidades tendo como referência de custo US$3,00 

por ano para uma residência de cinco pessoas, utilizando para tal garrafas PET, sem 
necessitar dosagem de produtos químicos. Essas características fazem com que o sistema 
tenha aceitação de 84% dos usuários de países em desenvolvimento, como Colômbia, 

Bolívia, Indonésia, Tailândia e China (SILVA, 2004). 

A filtração é um método para separação de misturas que consiste em desagregar 

partículas sólidas de um líquido ou gás, passando o fluido por um meio filtrante a fim de 
deixar a parte sólida retida no instrumento filtrante. Segundo Duarte et al. (2016) os filtros 
de cerâmica são usados para tratamento de água ao redor do mundo por serem uma 

tecnologia de baixo custo e por serem apontado como eficientes na remoção de bactérias, 
como coliformes fecais e Escherichia coli. 
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Dessa forma, ao se promover o uso da água de chuva para fins potáveis é 
fundamental que medidas de proteção sanitária sejam tomadas para diminuir ou, quando 

possível, evitar a contaminação após a precipitação ou durante o manuseio.  

O presente trabalho é parte de ações de projeto de extensão proposto pelo NEPP 

(Núcleo de Extensão e Práticas Profissionais) do curso técnico em meio ambiente, do 
campus São Paulo do Potengi, e visa melhorar a qualidade sanitária da água de chuva 
armazenada em cisternas rurais, de comunidade rural intitulada Arisco de Condessa, em 

São Paulo do Potengi/RN, por meio de filtração em filtro de barro e desinfecção solar. 
Ademais, objetiva-se também qualificar os alunos participantes do projeto nas áreas de 

saneamento ambiental, educação ambiental e química ambiental. 

A comunidade alvo da pesquisa foi selecionada em função de tradicionalmente 
fazer uso de águas de chuva armazenadas em cisternas rurais para fins potáveis. Ademais, 

essa comunidade apresenta problemas relacionados ao manejo da água de chuva e não 
realiza ações de proteção sanitária para melhorar a qualidade microbiológica ou química 

da água. 

Acredita-se que esse projeto de extensão poderá trazer, a partir de investigação e 
comprovação científica, recomendações para tratamento simplificado da água de chuva. 

Tais recomendações serão passadas para a comunidade alvo do estudo e, acredita-se que 
indicadores de saúde pública sejam melhorados. Entretanto, antevemos que podemos ter 

resistência em relação à adesão ao projeto e replicação de tais tecnologias simplificadas. 

2 METODOLOGIA 

Inicialmente será feita visita exploratória a comunidade rural situada em Condessa 

do Arisco, na zona rural do município de São Paulo do Potengi/RN, para identificação de 
residências que utilizem água de chuva como fonte de água de abastecimento e que 
poderão ser atendidas pelo projeto. Após seleção das residências será realizado 

levantamento socio-econômico-ambiental a fim de identificar seu grau de 
desenvolvimento e os principais óbices técnicos, econômicos, sociais e ambientais 

concernentes à captação e aproveitamento de água de chuva.  

Em seguida serão estabelecidos diagnóstico (caracterização) e plano específico de 
intervenção com o propósito de melhor instruir a população para uso sanitariamente 

seguro da água de chuva. Nesse momento também serão investigados os casos de doenças 
diarreicas na população participante do projeto, confrontando as informações com dados 

da Secretaria Municipal de Saúde.  

Posteriormente será realizado monitoramento da qualidade da água de chuva, por 
meio de análises físico-químicas e microbiológicas. Os resultados serão comparados com 

a Portaria de Consolidação 05/2017, do Ministério da Saúde, que trata sobre potabilidade 
de água. Amostras de água de chuva serão submetidas a tratamentos simplificados, tais 

como, desinfecção solar e filtração em filtro de barro a fim de melhorar sua qualidade 
físico-química e microbiológica. Os resultados mais significativos serão repassados para 
a comunidade atendida como recomendação de tratamento da água de chuva. 
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Os parâmetros que serão analisados serão turbidez, coliformes termotolerantes e 
Escherichia Coli, conforme Standard Methods for the Examination of Water and 

Wastewater (APHA, 2005). A turbidez será analisada por reconhecermos que sua 
possibilidade de influência na desinfecção. Os resultados serão comparados com os 

valores máximos permitidos (VMP) estabelecidos pela Portaria de Consolidação do 
Ministério da Saúde N° 05/2017.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Três residências foram selecionadas para participarem do projeto e são intituladas 
de casa 1, casa 2 e casa 3, conforme Figura 1. A caracterização inicial nos fez perceber 
que os moradores necessitam de orientações para melhor manejo da água de chuva, 

especialmente sobre a forma de retirada da água da cisterna que se dá por meio de balde. 
A tampa das cisternas em duas das três casas é inapropriada e encontrava-se sempre 

aberta. As cisternas possuem entre 11 e 17 anos de construção e utilização. 

O sistema de captação encontrava-se com danos que os incapacitava para 
utilização, sendo necessário realizar a substituição da calha em duas, das três casas alvo 

dessa pesquisa. As três famílias selecionadas possuem no peridomicílios condições que 
podem contribuir para a deterioração da qualidade da água de chuva, sendo o caso mais 

frequente a proximidade com galinheiro (distante cerca de 4m da casa 3) ou curral 
(distante cerca de 19m da casa 2).  

Figura 1: Residências alvo do projeto. 

   

A caracterização química e microbiológica da água de chuva tem sido realizada, 
e esta tem sido submetida a filtração em filtro de barro. A desinfecção solar ainda não 

tem sido efetivada em função de não termos obtido condição ambiental considerada 
necessária para o método. A literatura especializada recomenda que a radiação solar seja 
da ordem de 600W/m2 e o tempo de exposição solar mínimo seja de 4 horas (SILVA, 

2004). Tal condição (radiação solar) ainda não foi obtida, após início do projeto. São 
Paulo do Potengi encontra-se em período chuvoso e com elevada nebulosidade, que 

interferem significativamente nos resultados esperados. 

Foram realizadas três coletas na água de chuva e a Tabela 1 sintetiza a média dos 
resultados alcançados até o momento. Para simplificação, adotou-se a nomenclatura de 

C1, C2 e C3 para amostras de água da cisterna da casa 1, da casa 2 e da casa 3, 
respectivamente; F1, F2 e F3 para as amostras de água de chuvas das casas 1 casa 2 e 

casa 3, após filtração em filtro de barro.  
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Em águas de chuva captadas em áreas rurais a presença de turbidez é associada à 
sólidos presentes no entorno da superfície de captação, uma vez que as ruas são quase 

sempre não pavimentas, ou proveniente da decomposição de folhas, galhos ou material 
cerâmico da superfície de cobertura. 

 Tabela 1: Resultados da turbidez obtidos nas amostras analisadas. 

PARÂMETROS 
PONTOS DE COLETA PORTARIA MS* 

  C1 F1 C2 F2 C3 F3 

Turbidez (uT) 0,93 0,76 1,17 0,58 0,86 0,84 5 uT 

* Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) 

Em relação à turbidez observa-se que a água de chuva armazenada nas cisternas 
não ultrapassou o limite recomendado pela portaria de potabilidade. Entretanto, a cisterna 
funciona como um reservatório onde ocorre sedimentação dos sólidos e, uma vez que a 

amostra não foi retirada do fundo, mas sim do início da lâmina d’água, a água não 
apresentou elevada turbidez. Observa-se ainda, que em todos os casos a turbidez da água 

reduziu ao passar pela filtração em filtro de barro, tendo a maior redução em C2, quando 
a turbidez passou de 1,17 uT para 0,58 uT. 

A presença de indicadores microbiológicos pode-se dar em função da 

contaminação por fezes de animais presentes nos telhados, tais como, pequenos roedores 
ou pássaros, ou ainda contaminação cruzada que se manifesta durante o manejo da água 

de chuva. 

Um importante resultado obtido e que interferiu nos pontos de amostragem foi a 
ausência de indicadores microbiológicos nas amostras de água de chuva armazenadas nas 

cisternas. Esse resultado revela que as águas que estavam sendo armazenadas nas 
cisternas não são provenientes apenas da chuva, mas sim da Adutora Campo Grande, que 

abastece a cidade. Essa água recebe dosagem de cloro antes de ser distribuída às 
residências. Esses resultados foram comprovados em campo, por meio de confirmação 
dos moradores. Dessa forma, como consequência da ausência de indicadores 

microbiológicos nas águas de chuva armazenadas nas cisternas, também estava havendo 
ausência nas águas da cisterna após serem submetidas a filtração em filtro de barro. Para 

contornar esse cenário optou-se por acrescentar um ponto de coleta, imediatamente após 
a calha, e antes da cisterna. Esse ponto de coleta, que não está recendo contribuição da 
água fornecida pela adutora, representa a água de chuva apenas com os contaminantes 

atmosféricos e da superfície de captação. 

Os resultados obtidos para esses pontos de coleta prévios às cisternas foram 

intitulados de AC1, AC2 e AC3 e representam, respectivamente, ponto de coleta antes da 
cisterna da casa 1, da casa 2 e da casa 3. Os valores médios estão expostos na Tabela 2. 

Tabela 2: Resultados dos parâmetros microbiológicos obtidos nas amostras analisadas. 

PARÂMETROS 
PONTOS DE COLETA 

PORTARIA MS* 
AC1 AC2 AC3 

Coliformes Termotolerantes 
(NMP/100mL) 

1,1x104 1,6x104 2,9x104  Ausência em 100ml 
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Escherichia Coli 
(NMP/100mL) 

0 0 0  Ausência em 100ml 

* Ministério da Saúde (BRASIL, 2017) 

Tais resultados indicam que a água de chuva, após precipitar e percorrer a superfície de 
captação, apresenta em todas as amostras valores médios próximos a 1x10 4 NMP/100mL de 
coliformes termotolerantes e ausência de contaminação por Escherichia Coli. Tais comprovações 
reforçam que a contaminação não é de origem fecal, uma vez que houve ausência de bactérias do 
grupo Escherichia Coli, que é o grupo que dá garantia que a contaminação é de origem fecal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Os resultados de turbidez reforçam a importância da filtração como medida 
complementar para melhoria sanitária da água de chuva, uma vez que a presença de 

turbidez pode contribuir para abrigo de patogênicos. Observou-se ainda, que as águas 
armazenadas nas cisternas não são provenientes unicamente da água de chuva, mas sim 

de adutora que realiza desinfecção na água distribuída. Por fim, a contaminação 
microbiológica nas amostras de água de chuva, antes de serem direcionadas às cisternas, 
não é de origem fecal. 
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RESUMO 
 
Este trabalho apresenta a problemática da 
poluição nas áreas mais afetadas do município de 
Lajes/RN. Para isso, foi realizado um 
questionário para identificar os motivos pelos 
quais as pessoas descartam o lixo 
inadequadamente e com que frequência o fazem. 
Em seguida, é proposto o desenvolvimento de 

um aplicativo inteligente que mostre ao usuário a 
lixeira mais próxima a ele. Promovendo a 
conscientização da população sobre a atual 
situação da poluição do município, e estimulando 
a forma adequada de descartar os materiais 
rejeitados e a valorização da preservação 
ambiental local.  

 

 

 

ABSTRACT 

 
This work presents the problem of pollution in 
the most affected areas of the municipality of 
Lajes/RN. To this end, a questionnaire was 
conducted to identify the reasons why people 
dispose of waste improperly and how often they 
do so. Subsequently, it is proposed to develop a 
smart app that shows the user the trash closest to 
them. Promoting population awareness of the 

current pollution situation of the municipality, 
and encouraging the proper way to dispose of 
rejected materials and the appreciation of local 
environmental preservation. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Área Ambiental, Poluição Ambiental, Resíduos Sólidos, Localização, Lixeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

A preservação ambiental é um assunto de grande importância social. Por isso é 

preciso refletir sobre como a poluição, como estamos descartando esse lixo e como o 

comodismo social pode induzir a uma conduta prejudicial ao meio ambiente. Os resíduos 

sólidos são consequências das atividades humanas, os quais podem ser reutilizados ou 

reciclados. Este lixo é classificado em duas categorias, o lixo biodegradável e o não 

biodegradável. O lixo biodegradável é aquele que a natureza absorve rápido, ou seja, que 

se degrada facilmente, sendo assim menos prejudicial. O não biodegradável é 

basicamente o que não se degradam, esse lixo não é absorvido pela natureza facilmente, 

provocando um acúmulo muito grande no meio ambiente. A partir do descarte incorreto 

de materiais, as pessoas, além de se prejudicarem, prejudicam também o lugar onde 

vivem. 

 

 
“O lixo é um conjunto heterogêneo de resíduos sólidos provenientes de 

atividades humanas. Assim, o próprio homem produz esse lixo e como 

tal deve ter responsabilidade sob o que produz.” (Costa, 1999) 
 

 

Este trabalho tem como foco compreender como a localização de uma lixeira pode 

afetar a forma que os materiais sólidos são descartados pela população. Neste contexto, 

esta pesquisa propõe realizar um estudo de caso, na região central do Rio Grande do 

Norte, sobre o descarte de materiais sólidos e, além disso, propor melhorias ao sistema de 

descarte de lixo dessa localidade. A ideia é a construção de aplicativo móvel que permita 

a localização de lixeiras mais próximas ao indivíduo através do GPS (Global Position 

System) presente na grande maioria dos smartphones. 

Pretendemos que sua estética seja simples e de fácil compreensão, com imagens 

ilustrativas e informações sobre os tipos de lixos que podem ser descartados ou 

reutilizados. Não terá apenas como objetivo o descarte de lixo após a lixeira encontrada, 

mas também que a comunidade possa localizar as lixeiras que contenham materiais 

recicláveis e reutilizem esses materiais para outros fins. Esse meio será importante não só 

para fins acadêmicos, mas para o munícipio e a sociedade em si, pois a partir da 

propagação deste aplicativo, outros lugares poderão ser alcançados por essa tecnologia, 

contribuindo com a amenização de uma problemática que prejudica a saúde dos 

moradores e o meio ambiente. 

Neste projeto, espera-se que o acesso à informação conscientize a população a 

respeito dos locais para o descarte correto de materiais e que esse conhecimento possa 

induzir as pessoas a descartar corretamente o lixo produzido. Além disso, espera-se, 

também, que possa sintetizar informações que induzam à redução da poluição local. 

KEYWORDS: Environmental area, Environmental pollution, Solid Materials, Location, Trash Can. 
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2 METODOLOGIA 

Por meio da plataforma virtual Google Forms, elaboramos um questionário e 

através de uma url, compartilhamos o formulário de pesquisa com público, em geral 

composto por alunos, servidores e familiares. O questionário foi aplicado do dia 07 de 

Novembro à 07 de Dezembro de 2017. Com algumas alterações, esse questionário será 

aplicado novamente para tentarmos extrair a visão da população sobre o descarte correto 

do lixo no ano atual. 

Após analisar os dados do questionário, daremos início a construção de uma 

página web para divulgação do projeto e também divulgar informações sobre o descarte 

correto do lixo. Logo depois será iniciada a implementação do aplicativo “Onde está a 

lixeira?”. Pretendemos receber retorno dos usuários do aplicativo sobre suas 

funcionalidades e também se o aplicativo os auxiliou a entender um pouco mais sobre o 

descarte correto do lixo. 

Com esses dados, pretendemos publicar os nossos resultados, divulgando o 

projeto para a comunidade acadêmica e inspirando o surgimento de novas iniciativas 

como essa. 

 

1. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO DURANTE A 

EXECUÇÃO  

 

 Sabemos que o município que estamos trabalhando não tem acesso com 

frequência a esse tipo de aplicativo, uma das coisas que queremos fazer após o aplicativo 

pronto é trabalharmos junto com a prefeitura do município de Lajes para que toda a 

comunidade tenha acesso e possa saber como utilizá-lo, inicialmente com palestra nas 

escolas com demonstrações.  

Com a implementação do projeto, desejamos enxergar como os usuários do 

aplicativo estarão lidando com ele (se o acesso é compreendido pela comunidade) e qual 

será a diferença que esse aplicativo fará em meio a população. Para acompanhar os 

resultados e realizar avaliações sobre o aplicativo, pretendemos receber respostas, dos 

usuários, através de questionários. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o avanço do projeto, e aplicação deste na comunidade, acreditamos que o 

índice de poluição nas ruas seja reduzido, e dessa forma, esperamos que os resíduos sejam 

descartados em lugares adequados, que serão apresentados aos moradores por meio do 

aplicativo inteligente “Onde está a lixeira?”. Através da utilização do aplicativo, 

esperamos promover a conscientização da população, tornando a cidade mais limpa e 

consequentemente reduzindo as doenças que são causadas pelo acúmulo de lixo nas ruas. 

Por fim, queremos enfatizar que os resultados deste trabalho deverão ser 

divulgados através de eventos e congressos que ocorrem nessa e em demais instituições 

com a finalidade de apresentar a sociedade os êxitos obtidos com o projeto. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Através deste trabalho poderemos ter uma ideia de como é a percepção do nosso 

público alvo sobre o meio ambiente e quais motivações o induz a um descarte 

inapropriado de materiais. Nossa aplicação propõe uma solução que promove a 

preservação ambiental e educação regional. Esperamos com isso divulgar informações 

sobre os impactos ambientais advindos do descarte incorreto do lixo, promover 

conscientização para melhorar a preservação ambiental da região e promover um acesso 

fácil a localização de lixeiras para descarte ou reutilização de materiais recicláveis.  
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INSTALAÇÃO DE FARMÁCIA VIVA: RESGATE DO USO TRADICIONAL 
DE PLANTAS MEDICINAIS EM COMUNIDADE RURAL QUILÔMBOLA  

ÁREA TEMÁTICA: Meio Ambiente 

 

RESUMO 
 
Esse estudo descreve, pela primeira vez, o uso 
tradicional de plantas medicinais na comunidade 
da Picadas e também de forma inédita, a 
relevância da manutenção dos saberes 
tradicionais nas comunidades como forma de 
disponibilizar à população de baixa renda 
fitoterápicos produzidos localmente a custos 
reduzidos. A ideia desse trabalho é fazer um 
levantamento de espécies utilizadas pela 
comunidade local e a implantação de uma 
farmácia viva coletiva, utilizando as principais 
ervas medicinais usadas na comunidade. Para 

isso, serão realizadas visitas a comunidade e 
através de entrevistas semi estruturadas com os 
moradores locais e levantadas as principais ervas 
medicinais. Todas as espécies citadas serão 
identificadas e comparadas com a literatura 
cientifica.  Estão   programadas   oficinas para o 
conhecimento e utilização de novas espécies, 
bem como a distribuição de mudas aos 
moradores. O trabalho encontra-se em 
andamento e faz parte das ações elencadas pelo 
Projeto de tecnologia social aprovado pelo CNPq 
em parceria com o IFRN Campus Ipanguaçu/RN.

 

ABSTRACT 

 
This study describes, for the first time, the 
traditional use of medicinal plants in the Picadas 
community and also, in an unprecedented way, 
the relevance of maintaining traditional 
knowledge in the communities as a way of 
making available to low-income population 
locally produced herbal medicines at reduced 
costs. The idea of this work is to make a survey 
of species used by the local community and the 
establishment of a collective living pharmacy, 
using the main medicinal herbs used in the 
community. For this, visits will be made to the 
community and through semi-structured 

interviews with local residents and raised the 
main medicinal herbs. All species cited will be 
identified and compared with the scientific 
literature. Workshops are planned for the 
knowledge and use of new species, as well as the 
distribution of seedlings to residents. The work is 
in progress and is part of the actions listed by the 
Social Technology Project approved by CNPq in 
partnership with IFRN Campus Ipanguaçu / RN. 

PALAVRAS-CHAVE:  ervas medicinais; quilombolas; comunidades tradicionais, etnobotanica, 
fitoterapia. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os tempos mais remotos, o homem lançou mão de vários recursos 

destinados a evitar ou combater as doenças. Distinguia plantas comestíveis daquelas que 

podiam curar, cicatrizar ou aliviar. Esses conhecimentos empíricos adquiridos, 

transmitidos de geração em geração, são a origem das práticas médicas primitivas 

conhecidas.  Assim, a utilização de plantas como meio de cura ou prevenção de doenças, 

com a moderna denominação de fitoterapia, ocorreu em todas as regiões do globo, apenas 

variando regionalmente por influência de características culturais da população 

(BASTOS, 2007). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), planta medicinal é todo vegetal 

que contém, em um ou vários de seus órgãos, substâncias que podem ser empregadas para 

fins terapêuticos ou precursores de substâncias utilizadas para tais propósitos (OMS, 

2002). 

Cerca de 80% da população mundial depende da medicina tradicional para suas 

necessidades básicas de saúde e quase 85% da medicina tradicional envolve o uso de 

plantas medicinais, seus extratos vegetais e seus princípios ativos (WHO, 2011). 

No Brasil, é extensivamente utilizada, seja pelo conhecimento popular como pelos 

serviços oficiais de saúde, tendo nos últimos anos um marco com a publicação da Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) reconhecendo a 

importância da ampliação do acesso e da institucionalização das plantas medicinais no 

Sistema Único de Saúde (Ministério da Saúde, 2008). 

Esse trabalho se propõe a resgatar e valorizar a cultura popular no que se refere à 

utilização de plantas medicinais, através do levantamento de espécies utilizadas pela 

comunidade local e a implantação de uma farmácia viva no espaço coletivo. 

2 METODOLOGIA 

A implantação da farmácia viva será implantada na Associação da comunidade da 

Picadas-Ipanguaçu-RN. O trabalho está sendo desenvolvido mediante atividades do 

projeto: Práticas Agroecológicas na produção de artesanato da Palha de carnaúba: 

revegetação e reaproveitamento sustentável em comunidade de Quilombola, que 

desenvolve ações de extensão tecnológica na comunidade de Picadas-Ipanguaçu-RN.  

Atualmente, essa comunidade foi contemplada com um projeto de tecnologia 

social aprovado pelo CNPq em parceria com o IFRN Campus Ipanguaçu/RN. Os 

trabalhos estão sendo desenvolvidos em dois espaços na comunidade:  Associação 

KEYWORDS:  medicinal herbs; quilombolas; traditional communities, ethnobotany, herbal medicine. 
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Renascer dos Artesãos da Carnaúba e Fibra de Bananeira (ver foto 1) e na Escola 

Municipal Nelson Borges Montenegro (ver foto 2). 

  

Foto 1. Associação Renascer dos 

Artesãos da Carnaúba e Fibra de 

Bananeira. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

Foto 2. Escola Municipal Nelson Borges 

Montenegro. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 

A Farmácia Viva é um projeto social, educativo e terapêutico, e portanto prevê a 

realização de várias atividades, entre elas; realização de pesquisas sobre uso de plantas 

medicinais pela comunidade, pesquisas de Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), 

realização de treinamentos e capacitações com a comunidade, estudantes, crianças e 

profissionais de saúde sobre as plantas medicinais, visitas externas de instituições que 

queiram conhecer e/ ou reproduzir o projeto, campo para realização de aulas práticas, 

além de distribuição de plantas medicinais in natura para a população.  

As plantas medicinais representam fator de grande importância para a manutenção 

das condições de saúde das pessoas. Além da comprovação da ação terapêutica de várias 

plantas utilizadas popularmente, a fitoterapia representa parte importante da cultura de 

um povo sendo também parte de um saber utilizado e difundido pelas populações ao longo 

de várias gerações (TOMAZZONI; NEGRELLE; CENTA, 2006). 

3 RESULTADOS PRELIMINARES 

Está sendo estruturada uma pesquisa sobre utilização de plantas medicinais pela 

comunidade, através da obtenção do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE) e questionários, que será enviada para o comitê de Ética, e após o parecer, este 

será o guia na escolha das plantas medicinais que serão plantadas na Farmácia Viva. 
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Fizemos um levantamento de plantas medicinais no viveiro do IFRN Campus 

Ipanguaçu-RN, para saber quais as possibilidades de multiplicação e doação de mudas 

para a comunidade (ver foto 3 e 4). Até agora obtivemos cerca de nove espécies, que 

serão multiplicadas e repassadas à comunidade. As espécies estão sendo classificadas e 

estudadas quanto aos seus usos, família botânica, nome cientifico e vulgar, toxicidade, 

princípio ativo, tratamento terapêutico e manejo.  

 

  

Foto 3. Multiplicação das mudas de 

plantas medicinais. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

Foto 4. Mudas de plantas medicinais. 

Fonte: Arquivo dos autores. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Perante o grande uso de medicamentos à base de plantas medicinais e o próprio 

conhecimento popular chega a adquirir a necessidade de novas pesquisas para o 

esclarecimento e confirmação de informações sobre ações das plantas, objetivando a 

minimização de efeitos colaterais e toxicológicas, tendo em vista que esse uso deve ser 

confiável e seguro e ainda vale salientar a disponibilidade a população de baixa renda 

fitoterápicos produzidas localmente a custos reduzidos. 

Atualmente o projeto encontra-se em andamento e apesar de estarmos na fase 

inicial dos trabalhos, observamos receptividade quanto a proposta e adesão de todos os 

moradores, quanto a implantação da farmácia viva na comunidade. 
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MOVIMENTOS NA TERCEIRA IDADE: VIVENCIANDO SENSAÇÕES 

1; 2; 3; 4; 5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 
ÁREA TEMÁTICA: (Saúde) 

 

 

RESUMO 
 
O projeto de extensão “Movimentos na terceira 
idade: vivenciando sensações” constitui-se em 
uma intervenção pedagógica que busca 
promover a valorização da velhice através do 
envolvimento de diferentes práticas corporais. 
Esse projeto, por sua vez, possui um caráter 
sócio-educacional e teor multicultural 

abrangendo o IFRN e 30 idosos. Em sua proposta 
multidisciplinar, utiliza as técnicas corporais 
como recurso metodológico, no sentido de 
possibilitar diferentes usos do corpo a partir de 
três núcleos didáticos: vivências de práticas 
corporais, momentos de estudo e pesquisa.  

 

 

ABSTRACT 

 

The extension project “Movements in the 
elderly: experiencing sensations” is a 
pedagogical intervention that seeks to promote 
the appreciation of old age through the 
involvement of different body practices. This 
project, in turn, has a socio-educational 

character and multicultural character and 
content covering the IFRN and 30 elderly. In 
its multidisciplinary proposal, it uses body 
techniques as a methodological resource, in 
order to enable different uses of the body from 
three didactic nuclei: experiences of body 
practices, moments of study and research.

PALAVRAS-CHAVE: Movimento, corpo, Saúde, Lazer, Terceira Idade.  

KEYWORDS:  Movement, body, Health, Leisure, Seniors. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto de extensão MOVIMENTOS NA TERCEIRA IDADE: 

VIVENCIANDO SENSAÇÕES, afina-se com a perspectiva do Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte em construir espaços 

extensionistas em que os docentes discentes e colaboradores possam dar continuidade ao 

processo de ensino, formação e criação de projetos sociais, que articule, portanto, a 

extensão ao ensino e à pesquisa. O nome que intitula o projeto constitui-se como uma 

junção de duas frases, as quais estão diretamente relacionadas à vivência corporal, a 

construção coletiva, bem como a relevância social e cultural que as práticas corporais, 

sob o ponto de vista da saúde e do lazer exercem na vida dos indivíduos.  

Ao perceber a carência de ações públicas voltada para a população da terceira 

idade; na intenção de contribuir com a qualidade de vida desse público; ao compreender 

o lazer como um direito e uma necessidade humana; e ainda, em consonância com a 

política adotada pelo IFRN, de compromisso social de promover a integração da 

comunidade e contribuir para seu desenvolvimento e melhoria de vida, considera-se nesse 

projeto as práticas corporais como mecanismo para propiciar o movimento do corpo, a 

vida social, o conhecimento, a cultura, a expressividade corporal, o lazer e a saúde por 

meio de sensações e dos sentidos sugeridos por elas. 

A etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, perpassa 

múltiplos atravessamentos e requer um olhar multifacetado que envolve a convergência 

de aspectos sociais, culturais, psicológicos, econômicos e políticos.  

No cenário brasileiro, as projeções demográficas apontam para uma população 

cada vez mais envelhecida, fato que, em 2020, a população idosa brasileira será de 30,9 

milhões, representando 14% da população total (KÜCHEMANN, 2012). Esses dados 

revelam necessidades e demandas sociais pautadas na atenção e cuidado aos idosos. 

Embora se compreenda que envelhecer não seja sinônimo de adoecimento, nem causa de 

limitação, salvo se houver um estado patológico, a velhice demanda cuidados devido às 

mudanças graduais e inevitáveis que sucedem no corpo que envelhece.  

Porém, conforme problematiza por Cícero (1999), o envelhecimento não pode ser 

explicado apenas sob a esfera biológica, mas voltado ao curso das histórias de vida e das 

relações naturais do processo do desenvolvimento humano. Em outras palavras: 

 

Em verdade, se a velhice não está incumbida das mesmas tarefas que a juventude, 

seguramente ela faz mais e melhor. Não são nem a força, nem a agilidade física, 

nem a rapidez que autorizam as grandes façanhas; são as outras qualidades como 

a sabedoria, a clarividência, o discernimento. Qualidade das quais a velhice não 

só está privada, mas, ao contrário, pode muito especialmente se valer (CÍCERO, 

1999, p. 18).  
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Focamos nossas reflexões nessa perspectiva, em que o envelhecimento não é fase 

limitante, mas uma etapa de continuação do desenvolvimento de todas as esferas do viver 

humano. Logo, torna-se pertinente dizer que, o desenvolvimento humano é: um processo 

de orientação contextualizada e dialética que acontece ao longo de todo o curso de vida, 

inclusive durante a velhice (BALTES; BALTES, 1990).   

Por outro lado, à medida em que envelhecemos, vivenciamos uma redução das 

nossas interações sociais, tal como afirma ALVEZ JUNIOR (2004. P. 31): 

 

ao se chegar à velhice, a própria pessoa vai se retirando aos poucos da vida em 

sociedade, modificando essas interações tanto em quantidade como em qualidade 

[sendo considerado] ‘natural’ e desejável que, quando se envelhece, haja o 

abandono de atividades da vida social, o que provocaria um bem-estar 

psicológico. 

 

Nesse sentido, o conjunto de legislações que versam acerca da velhice busca 

elaborar estratégias de combate à exclusão social a que estão submetidos os idosos, bem 

como a promoção da saúde e melhoria da qualidade de vida deles.  

Assim sendo, o Ministério da Saúde, com o objetivo de oferecer subsídios técnicos 

em relação à saúde da pessoa idosa, elaborou um caderno de Atenção Básica que aponta 

caminhos para embasar e fortalecer o cuidado ao idoso, a começar pelo próprio 

entendimento do processo de envelhecimento humano, a saber: 

 

O envelhecimento pode ser compreendido como um processo natural, de 

diminuição progressiva da reserva funcional dos indivíduos – senescência - o que, 

em condições normais, não costuma provocar qualquer problema. No entanto, em 

condições de sobrecarga como, por exemplo, doenças, acidentes e estresse 

emocional, pode ocasionar uma condição patológica que requeira assistência - 

senilidade. Cabe ressaltar que certas alterações decorrentes do processo de 

senescência podem ter seus efeitos minimizados pela assimilação de um estilo de 

vida mais ativo (BRASIL, 2007, p. 8) 

 

Ao pensarmos o corpo por meio desses transformações, e ainda, o corpo não 

somente como objeto, mas também enquanto sujeito vivo, subjetivo, biológico, histórico 

e cultural, devemos compreender a saúde dentro de uma perspectiva que oportunize esse 

corpo expressar sua individualidade, não uma individualidade isolada, mas ao contrário, 

uma individualidade que traz traços dos diferentes cenários e relações sociais 

estabelecidas por esse corpo enquanto “ser único”, ou seja, um corpo como unidade 

construída na diversidade de outros corpos. 
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A compreensão de saúde aqui apresentada desloca nossos olhares para uma 

compreensão que vai além dos aspectos biológicos e do atrelamento a padrões 

previamente determinados (saúde e doença), assim como amplia Mendes (2007, p. 129): 

 

A saúde é um processo dinâmico em que o ser humano enquanto existe como ser 

situado no mundo, busca harmonizar-se com o restante na natureza através de 

sua capacidade de atuar e resistir frente as intempéries da vida [...] Saúde e doença 

não estão em contraposição; ambas fazem parte da existência humana. 

 

Pensar a saúde a partir dessas características permite reconhecer o desejo do ser 

humano, seus limites e potencialidades, isto é o corpo que expressa sua individualidade. 

Uma compreensão de saúde que entrelaça os aspectos biológicos aos elementos culturais, 

históricos e emocionais deste corpo que coexiste em sociedade. 

Sob essa perspectiva, o projeto em questão, se configura como uma proposta 

significativa para a valorização dos participantes, visto que a filosofia do projeto não é 

tratar o ser humano apenas em seu aspecto físico, mas percebê-lo nas diversas dimensões: 

física, social, cultural, psicológica, emocional e histórica. Mais que um espaço de 

reuniões, ele será um local de descoberta de si, de reconhecimento de identidades para os 

idosos, de sociabilização, por se tratar de um espaço de sensações e valorização do ser 

humano.  

A partir disso, objetivamos promover a valorização da velhice através do 

envolvimento em práticas corporais que favoreçam a participação desses indivíduos 

enquanto sujeitos ativos no contexto social no qual interatuam.  

Nesse contexto, ressaltamos ser essencial a vivência de diferentes práticas, que 

sejam escolhidas a partir da articulação entre os professores e a comunidade participante 

visando à formação de valores e a autonomia de todos os envolvidos no projeto. Tendo 

em vista que, diferentes técnicas corporais podem contribuir para uma educação que 

favoreça ao corpo que movimentar-se e reinventar-se continuamente.  

2 METODOLOGIA 

Partindo da concepção de técnicas corporais, enquanto “as maneiras pelas quais 

os homens, de sociedade a sociedade, de uma forma tradicional, sabem servir-se de seu 

corpo” (MAUSS, 2003, p. 401), o projeto tem como público alvo a comunidade externa, 

mais especificamente, 30 idosos cadastrados no CRAS do município de São Paulo do 

Potengi.  

O projeto está estruturado em três núcleos inter-relacionados: vivências corporais 

– hidroginástica, ginástica/dança, sensibilização corporal e caminhada; momentos de 

estudo – palestras, oficinas, reuniões e aula de campo; pesquisa – sessão de fotografias, 

canal de divulgação e eventos.  
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O projeto tem duração de 7 meses, período compreendido entre os meses de Maio 

a Dezembro do corrente ano. As atividades, são realizadas dentro das dependências do 

IFRN-São Paulo do Potengi, bem como nas redondezas do mesmo, com uma frequência 

semanal de duas vezes por semana (segunda e quarta-feira). Os participantes antes de 

iniciarem as práticas corporais, obrigatoriamente, responderam questionário diagnóstico, 

a fim de perceber se as práticas corporais definidas atendia seus anseios; responderam o 

questionário par-Q, o qual tem o objetivo de identificar a necessidade de avaliação 

médica; e ainda, parecer médico atestando condição de saúde e/ou restrição para as 

atividades programadas. 

No que se refere aos aspectos metodológicos, o projeto tem um caráter 

multidisciplinar, uma vez que as diferentes ações pedagógicas idealizadas consideram 

saberes e particularidades de diversas áreas de conhecimento de cada professor envolvido 

na elaboração e execução das ações. Salientamos, ainda, que os próprios idosos são 

sujeitos ativos e participantes no planejamento e execução das atividades desenvolvidas.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do período de execução desse projeto e considerando as necessidades de 

convivência social, de laços de afetividade e de promoção de saúde e qualidade de vida, 

e tendo, os participantes como protagonistas das ações, apresentamos como síntese das 

ações que almejamos, os pontos a seguir:  

• Melhoria dos componentes físicos inerentes à saúde, tais como: força muscular, 

resistências cardiorrespiratória e muscular, flexibilidade e composição corporal, através 

da diminuição do sedentarismo, por meio de uma periodização de práticas corporais; 

• Realização de oficinas e palestras voltadas para os aspectos da promoção, proteção e 

recuperação da saúde, possibilitando que os participantes desmistifiquem a ideia do 

envelhecimento como processo de adoecimento e inutilidade; 

• Realização de viagem de campo, a fim de permitir aos participantes outros espaços de 

convivência, de práticas corporais e interação lúdica; 

• Criação de uma página pública do facebook e /ou instagram para divulgação do projeto;   

• Elaboração de artigo científico como forma de sociabilização dos estudos propiciados 

pelo projeto. 

Diante disso, buscamos abrir espaços para que os objetivos traçados e ações 

pedagógicas possibilitem o diálogo, a reflexão e a vivência em práticas que os tornem 

sujeitos ativos no contexto social no qual interatuam. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

A partir desse projeto, pretendemos apontar elementos que possam auxiliar 

demais projetos que tem como ponto de partida a vivência de práticas corporais em que 

os princípios da cidadania, da inclusão, do lazer, do bem estar e da participação social 

estejam presentes, sobretudo, no público da terceira idade que apresentam dificuldades 

no acesso a essas atividades. 

2970 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Como síntese das ações que almejamos neste projeto, e como contribuição para 

os avanços na perspectiva do lazer, da saúde e da Educação Física, apresentamos os 

pontos discutidos nos parágrafos seguintes.  

Durante a realização do projeto e em nossas andanças pela comunidade, 

ressaltamos a urgência de maiores investimentos públicos em melhorias no acesso a 

práticas corporais para toda população Potengiense.  

Vale salientar que, a articulação entre a população e as instituições públicas 

podem contribuir de maneira significativa para inclusão práticas corporais gratuitas em 

comunidades mais carentes, como as do município de São Paulo do Potengi.  

Além disso, abrir espaços para que os sujeitos se tornem protagonistas nas 

escolhas das atividades, dos locais de instalação de equipamentos, dentre outros é uma 

tarefa significativa na inserção de práticas corporais para a população. Isso somente se 

torna possível a partir do reconhecimento da necessidade primordial de escutar os anseios 

da comunidade, possibilitando a partir disso que suas vidas sejam reinventadas pelo 

movimento. 
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PROMOÇÃO DE SAÚDE, LAZER E INCLUSÃO DIGITAL NA TERCEIRA 
IDADE: APROXIMANDO SABERES E EXPERIÊNCIAS NA REGIÃO DO 

POTENGI 

DIAS, M. C. A.1; ARAÚJO, M. A.2 e TAUMATURGO, O. N. C.3 

1,2,3 IFRN – Campus São Paulo do Potengi 
ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

 

RESUMO 
 

O envelhecimento se refere a um fenômeno 
fisiológico de comportamento social ou 
cronológico. Atrelado a isso, o atual conceito de 
saúde engloba um estado de completo bem-estar 
físico, mental e social. A partir dessa perspectiva, 
o objetivo do projeto é o de contribuir para a 

maior qualidade de vida do público da terceira 
idade da Região do Potengi, possibilitando, 
assim, o bem-estar, a autoestima, a dignidade e a 
cidadania. O projeto teve duração de sete meses 
e atendeu, em média, trinta idosos, por meio de 
atividades como oficinas, palestras e aulas que 
propiciaram saúde, lazer e inclusão digital.

 

 

 

ABSTRACT 

 
Aging refers to a physiological phenomenon of 
social or chronological behavior. Linked to this, 
the current concept of health encompasses a state 
of complete physical, mental and social well-
being. From this perspective, the objective of the 
project is to contribute to the higher quality of life 

of the Potengi Region's senior citizens, thus 
enabling well-being, self-esteem, dignity and 
citizenship. The project lasted seven months and 
served, on average, thirty seniors through 
activities such as workshops, lectures and classes 
that provided health, leisure and digital inclusion.

 

PALAVRAS-CHAVE:  Bem-estar, Lazer, Saúde, Terceira idade. 
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1 INTRODUÇÃO 

É consenso entre os pesquisadores da área de saúde na Terceira Idade que o envelhecimento 

não se constitui, apenas, como um fenômeno meramente social e/ou cronológico, mas, atrelado a isso, 
se refere, também, a um processo biossocial de regressão, observável em todos os seres vivos que se 

expressa na perda de capacidade ao longo da vida, devido à influência de diferentes variáveis, como 
as genéticas, danos acumulados e estilo de vida, além de alterações psicoemocionais (FRANCHI; 

JUNIOR, 2005). A esse respeito, e ainda de acordo com esses estudiosos, cinco fatores são 
recomendados para que a população da Terceira idade possa gozar de boa saúde: vida independente, 

casa, ocupação, afeição e comunicação. Se algum desses fatores estiver deficiente, a qualidade de 
vida do idoso estará comprometida, pois, baixos níveis de saúde na velhice associam-se com altos 

níveis de depressão e angústia, além de baixos níveis de satisfação de vida e bem-estar (FRANCHI; 

JUNIOR, 2005).  

Ao levar em conta esses fatores e o papel social a ser desempenhado pelo IFRN, de modo 

especial, em relação aos grupos de vulnerabilidade social, que o projeto, portanto, se justifica, na 
medida em que visa suprir a carência de ações e políticas públicas voltadas à população da terceira 

idade na região do Potengi. Nesse sentido, ele foi pensado na perspectiva de induzir o público alvo à 
adesão de práticas que contribuam para a uma maior qualidade de vida em todas as suas dimensões. 

Para tanto, o projeto tem ofertado atividades de promoção à saúde, ao lazer e à inclusão digital, 
favorecendo, assim, a autoestima, o bem-estar pessoal, a capacidade funcional, os estados emocionais 

e funcionais, a interação social, a atividade intelectual, o autocuidado, o estado de saúde, os valores 
culturais, otimizando a educação, saúde e qualidade de vida dos idosos residentes na região do 

Potengi. Por conseguinte, visto que o projeto é capaz de proporcionar a socialização e integração do 
público de um grupo vulnerabilidade social, como o da terceira idade, isso, por si só, já o justifica 

como de extrema relevância para a promoção da cidadania àqueles que, já tendo contribuído para a 

cidadania de seus filhos e netos, merecem ser respeitados e valorizados em sua dignidade. 

2 METODOLOGIA 

O projeto contemplou um público que varia de 25 a 35 participantes, e foi executado em dois 

dias da semana: terças e quintas-feiras, das 7h às 10h30min. As atividades promovidas foram 

devidamente adaptadas ao público da terceira idade e contaram com o auxílio de alunos bolsistas e 

voluntários, bem como de monitores do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do 

Município de São Paulo do Potengi-RN. 

As atividades se constituíram de oficinas de desenho, pintura e artesanato, palestras sobre 

saúde e alimentação na terceira idade, aulas teóricas e práticas. Para tais, elaborou-se um cronograma 

com as ações planejadas e esse é seguido pelos bolsistas e voluntários. No projeto, há cinco tipos de 

oficinas práticas e lúdicas, com o intuito de desenvolver e aprimorar as habilidades dos beneficiários. 

Sobre as palestras, é relevante afirmar que alguns dos profissionais os quais lecionaram sobre temas 

KEYWORDS: Welfare, Recreation, Health, Third Age. 

2973 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

mencionados fazem parte do corpo de profissionais do campus-SPP, tais como o médico, o 

enfermeiro, o dentista, professore(a)s, dentre outros.  

Concernente à dinâmica adotada nos dias em que as atividades são realizadas e o local 

utilizado, dividiu-se o tempo em duas partes, sendo a primeira das 7h às 8h50min, complementada 

por atividades físicas com o auxílio de um profissional de Educação Física. Após isso, fazia-se uma 

pausa ao lanche e, na segunda parte, das 9h10min às 10h30min, se sucediam as demais vertentes 

abordadas pelo projeto, tais como oficinas, palestras, dentre outras, todas realizadas no âmbito do 

Campus de São Paulo do Potengi do IFRN, cumpridas por diversos servidores docentes e técnicos 

com exceção das aulas de hidroginástica, que foram dadas em uma casa com piscina localizada na 

cidade de São Paulo do Potengi. Sobre a alimentação, o projeto conta com a supervisão e 

acompanhamento da nutricionista do Campus. 

No que tange às atividades físicas, como o grupo mencionado possui uma maior tendência de 

apresentar doenças crônicas devido à idade, antes de iniciá-las, a equipe de saúde do Campus sucedeu 

exames nos participantes do projeto, visando a detecção de possíveis impasses que os 

impossibilitassem de realizar quaisquer atividades. 

Sobre a supervisão das atividades do projeto, a equipe (coordenação e membros do projeto) e 

a coordenação de extensão do Campus São Paulo do Potengi fez um acompanhamento sistemático, 
através dos registros do processo de execução das ações, em consonância com o objetivo geral e as 

metas a serem desenvolvidas e efetivadas. 

Ainda no que se refere à supervisão, elaborou-se relatórios mensais para a prestação de conta 

das ações e se procedeu o registro das frequências dos bolsistas e voluntários, além da dos próprios 
beneficiários, visando um maior controle e a busca por entender o porquê de faltas, dentre outros 

aspectos. Realizou-se, também, reuniões periódicas com a equipe do projeto, a fim de avaliar o 

andamento das atividades e reuniões mensais com a equipe, em prol do planejamento e avaliação das 

atividades que serão propostas aos beneficiários. 

Para mais, aplicou-se um questionário inicial (no que concerne à saúde) e um final, visando a 
comparação e, consequentemente, a aparição de mudanças positivas no que se refere à qualidade de 

vida do público beneficiário do projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A avaliação da capacidade funcional é essencial para a escolha do melhor tipo de intervenção 

e monitorização do estado clínico-funcional dos idosos. Para recepcionar os beneficiados do projeto, 

realizou-se uma dinâmica que despertou alguns sentimentos, dentre eles, a saudade. Dispôs-se, em 

um local, diversas fotos que representavam algo. Exemplo: atividades físicas, momentos felizes e 
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outros. Cada um escolheu uma ou mais dessas imagens e relatou sobre o que pensou ou lembrou ao 

ver tal fotografia, como mostrado na Figura 1. 

Alguns lembraram de seus avós, de seus netos. Outros relataram que gostam muito de dançar 

e praticar exercícios físicos. Além disso, uns explicitaram seu amor por idosos, a saudade de pessoas 

especiais, dentre outras falas. Esse momento caracterizou-se pela emoção. No mesmo dia, apresentou-

se o campus aos participantes do projeto, com o intuito de familiarizá-los no ambiente que as ações 

seriam realizadas. Em seguida, deu-se início às atividades programadas ao longo dos 7 meses. 

Para introduzir sobre o que foi feito no período de execução de projeto, têm-se as oficinas e 

os jogos realizados com a contribuição de docentes de diferentes áreas, tais como as de desenhos, 

canto, poemas e pinturas, com a professora de Artes, objetivando o desenvolvimento da criatividade, 

atrelado ao despertar de diferentes sentimentos e a socialização desses. Cada um pôde descrever o 

seu desenho e contar o porquê da escolha; antes de iniciar o canto, fez-se uma dinâmica de “passar a 

bola” para que explicitassem o nome de cada um e o que mais gostam de fazer. Já sobre as pinturas, 

cada um fez um desenho e pintou conforme sua vontade e gosto. “Seu Barrinha”, um dos participantes 

do projeto, mesmo sendo deficiente visual, também participou e foi inserido de igual modo, recebendo 

ajuda na pintura, bem como todos os outros. 

Além disso, a professora de Química, também docente do Campus, proporcionou um 

momento de contato com a disciplina, levando-os ao laboratório e realizando uma prática com eles, 

a fim de familiarizá-los com os utensílios utilizados em âmbito laboratorial. Além desse momento, 

ainda se fez uma prática para montarem moléculas, também visando a adaptação deles à química, 

dado que, tempo depois, seria realizada a oficina de sabão, na qual os próprios fizeram o produto no 

laboratório, além de detergente, água sanitária e desinfetante. 

Ainda nas oficinas, proporcionou-se o contato com o barro e cada um fez uma louça com o 

material. Saíram diversos utensílios, tais como vasos, panelas, dentre outros. É relevante salientar que 

cada um receberá o que fabricou, após a finalização de todos. Dentre outras atividades recreativas, 

realizou-se um bingo, levado pela Coordenadora do projeto e o Coordenador de Extensão, com 

diversas premiações aos participantes. Atrelado ao exposto, também houve a promoção de um 

cinema, com direito à pipoca e muita risada com a comédia posta: O auto da compadecida. A Figura 

2 mostra algumas atividades realizadas. 

 

Figura 1: primeiro encontro do projeto 
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As palestras relacionadas com a temática saúde foram promovidas com o tema “Saúde na 

terceira idade”, pelo médico do Campus, que falou sobre doenças crônicas, essas por serem mais 

recorrentes ao se atingir certa idade, além das sobre câncer de mama e de próstata, em que se 

evidenciou a importância da periodicidade dos exames e como essas doenças se dão. 

Realizou-se, ainda, uma palestra sobre saúde bucal, com o dentista do Campus, tendo a 

distribuição de kits com creme dental, escova e fio dental. Outrossim, o agrônomo e professor da área 

técnica do Campus fez uma palestra sobre cultivo, a qual foi dada na horta do Campus São Paulo do 

Potengi. Como fruto disso, montou-se 30 kits com sementes para dar aos beneficiários. Por fim, a 
nutricionista do Campus expôs, em sua palestra, como se dá uma alimentação saudável, dando 

também dicas de como aproveitar determinadas partes de alimentos. Já como participação do público 

externo, teve-se a palestra da filósofa, psicóloga e terapeuta, Raissa Ebert, a qual reforçou a 

pertinência do contato com a natureza e a perspectiva de um futuro. Os idosos ficaram bastante 

contentes com esse momento, tanto que houve uma significativa interação de todos.  

Além disso, o médico e o enfermeiro, em um dos primeiros encontros, sucederam o 

diagnóstico de possíveis impasses que poderiam impossibilitar a realização de determinadas 

atividades, como mostrado na Figura 3. 

Já no que concerne às atividades físicas, essas se dividiam em dois momentos: um realizado 
em sala, outro realizado no ginásio do Campus, visando o deslocamento, ou seja, a caminhada. 

Figura 2: atividades realizadas no projeto. 

Figura 3: palestras e ações relacionadas com a saúde. 
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Nessas, houve uma preocupação de não se tornarem monótonas, visto que eram feitas em todos os 

encontros. Por isso, o estagiário responsável sempre buscava inovar com materiais diferentes, como 

bolas, balões, cabos de vassoura, fitas, dentre outros. Decorrente dessas atividades, já se teve relatos 
muito positivos por parte dos participantes. Um deles foi da senhora Francisca Paula de Melo, 

beneficiada pelo projeto: “Atividade física na idade do idoso é algo muito bom! Eu mesma estava 

com meus ossos doendo muito, minhas costas doendo e com pouco tempo que começou, já estou me 

sentindo bem melhor!”, disse ela. Além desse, o senhor Francisco França de Almeida afirmou que 

não conseguia colocar, quando sentado, uma perna sobre a outra e, após semanas de projeto, ele 

passou a conseguir pela realização dos exercícios físicos. 

Dando continuidade à mesma vertente, tem-se uma pessoa que se torna relevante apresentar: 

o senhor Antônio Luiz Neto, mais conhecido como “Seu Barrinha”. Ele se tornou deficiente visual 

por volta dos seus 30 anos, contudo, participou ativamente das atividades, sem qualquer distinção, 
uma vez que as atividades do projeto também foram pensadas para a inclusão de pessoas com 

deficiências. Além disso, contagia a todos com seu talento musical e sua alegria. Na Figura 4 temos 

“Seu Barrinha”, e outras atividades desenvolvidas. 

 

Figura 4: "Seu Barrinha” e algumas atividades desenvolvidas. 

Ainda ao longo do projeto, propiciou-se aulas práticas de informática básica, com o intuito de 

ensiná-los como utilizar o computador para atividades comuns do mundo contemporâneo. Dadas por 

uma das professoras de informática do Campus São Paulo do Potengi, os idosos aprenderam a ligar 

e desligar o computador, conhecer algumas partes dele e digitar o nome. 

Eles ainda tiveram contato com a língua espanhola, através da professora de espanhol, também 

do Campus, escutando e cantando músicas da língua. Foi um momento de diversão e aprendizado, 

pois muitos ainda não haviam tido esse contato com outro idioma. Convém citar as atividades 

conduzidas pela professora de educação física do Campus, a qual realizou aulas de dança e 

hidroginástica com o público que, sem dúvidas, sentiu os benefícios e mostrou grande satisfação no 

decorrer dessas atividades. 

Por fim, foi realizado um dia de lazer e compartilhamento das ações do projeto. Os 

beneficiários tomaram banho de piscina, lancharam e receberam kits montados pelos membros do 

projeto. Nesses continham sementes, água sanitária perfumada, sabão em pedra, amaciante, 

desinfetante, detergente, a tela de pintada por eles, o livro da vida e fotos do projeto. Consistiu em 

um momento emocionante, no qual se fez uma confraternização, com depoimentos de todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Felizmente, baseando-se nos relatos dos beneficiários, o projeto pôde fornecer melhoras no que 

se refere ao corpo e determinadas limitações adquiridas, através dos exercícios físicos; integração social, 

visto que houve uma socialização entre os beneficiários e equipe, possibilitando a formação de vínculos 

afetivos; informações referentes a assuntos mais do que pertinentes de serem sabidos pelo público idoso, 

através das palestras; momentos de lazer, como bingo, filmes, dentre outros, propiciando o bem-estar; 

aprendizado tangente a diversas vertentes, como pintura, plantação de horta, elaboração de utensílios de 

barro e outros; instrução sobre como utilizar o computador, ajudando-os a compreender a informática 

básica para que, assim, possam desenvolver uma maior facilidade ao lidar com a tecnologia. Por fim, 

também contribuiu à formação cidadã dos que puderam conviver com esse público, proporcionando a 

empatia através do contato direto com diferentes realidades. A partir disso, vê-se que o próprio alcançou 

sua total relevância social na medida em que buscou, através de suas atividades, promover a qualidade 

de vida, a dignidade e a cidadania desse grupo tão especial, valorizando-o com um sentimento de 

gratidão por toda sua contribuição à sociedade e, singularmente, à cidadania de seus filhos e netos. 
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MOVIMENTE: CONEXÕES COM A CULTURA DO MOVIMENTO NA 
TERCEIRA IDADE 

 

 

RESUMO 
 
Este Projeto de extensão, antes denominado Corpos em Movimento, é um trabalho consolidado no IFRN 
Campus Macau que vem acontecendo a 5 anos com um grupo permanente de moradores situados nas 
imediações onde está localizada a Instituição de ensino, a saber: Cohab, Alcanorte, Papagaio, Macauzinho e 
outros. Neste ínterim, o mesmo apresenta a sintonia com as propostas educativas do Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia em promover espaços extensionistas no qual docentes, discentes e colaboradores 
possam dar continuidade ao processo de ensino, formação e manutenção de projetos sociais, que sejam 
intermediados pela extensão, o ensino e a pesquisa. O título do projeto menciona a questão do movimentar-
se como forma de trabalhar a Mente: Movimente. Nessa perspectiva, está ligado diretamente à vivência 
corporal, sendo constituído em sua relevância social e cultural, pelo bem que as práticas de movimento do 
corpo podem proporcionar no contexto da saúde, do lazer e na vida coletiva de seus participantes.  
 

 

ABSTRACT 

PALAVRAS-CHAVE: Lazer, Corpo, Movimento, 
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This Extension Project, formely called Bodies in Motion, is a consolidated work at 

IFRN Campus Macau that has been going on for 5 years with a permanent group of 

residents located in the immediate vicinity where the educational institution is located, 

namely: Cohab, Alcanorte, Parrot, Macauzinho and others. In the meantime, it is in line 

with the educational proposals of the Federal Institute of Science and Technology to 

promote extension spaces in which teachers, students and collaborators can continue the 

process of teaching training and maintenance of social projects, which are mediated by 

extension, teaching and research.The project title mentions the issue of moving as a way 

of working Mind: Move. From this perspective, it is directly linked to body experience, 

being constituted in its social and cultural relevance, for the good that the pratices of 

body movement can provide in the context of health, leisure and collective life of its 

participants.

 

 

1 INTRODUÇÃO 

O Projeto Movimente – Conexões com a Cultura do Movimento na Terceira Idade é 

composto por uma série de prática corporais a serem desenvolvidas com a comunidade do bairro 

onde se encontra o IFRN Macau. Assim sendo, contemplamos diversas ações como: orientação, 

acompanhamento e avaliação dos participantes, no intuito de promover os princípios da 

inclusão, cidadania, saúde, lazer, participação social e o do bem estar coletivo. Esse projeto 

possui uma dimensão sócio-educacional e uma perspectiva multicultural que abrange o IFRN e 

a comunidade local, na faixa etária de 40 a 60 anos. São vivenciadas as técnicas corporais como 

recurso metodológico no intuito de possibilitar diversas formas de uso do corpo, como por 

exemplo: caminhada, hidroginástica, danças variadas, ginástica aeróbica, oficinas de 

sensibilização e Ioga; permitindo assim, acesso às práticas corporais, beneficiando a percepção 

do prazer com o corpo, o sentir-se bem, a saúde, o lazer e a interação entre os pares.  

Uma das abordagens mais significativas do lazer, diante do contexto populacional, 

permite pensar na sua atuação para superar conflitos, como também nas formas de estabelecer 

aproximação com a natureza, com as relações interpessoais, com a inserção de valores éticos e 

morais, contribuindo para a transformação da realidade local. Como afirma Mendes e Melo 

(2010, p.25): “permitir uma ligação à ação humana pública e coletiva, sem se pautar pela busca 

de um padrão ideal de corpo e de saúde”; nos envolve na compreensão de que as práticas 

corporais podem ser uma das manifestações de lazer a ser vislumbradas na abertura de espaço 

para atenção do corpo e seus cuidados com a saúde. 

KEYWORDS:  Leisure, body, movement, 
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2 METODOLOGIA 

As inscrições do Projeto totalizaram 48 pessoas, priorizando aquelas que já faziam 

parte e/ou se inscreveram primeiro. As atividades acontecem semanalmente, nos dias: 

terças, quartas e quintas, no horário das 16h30 às 18h. Inicialmente, foi aplicado um 

questionário diagnóstico, a fim de perceber se as práticas corporais definidas para o 

projeto atendem os anseios da comunidade. Em seguida, foi aplicada uma avaliação 

funcional para traçar o perfil dos praticantes e prescrever as atividades corporais a 

serem desenvolvidas no corrente ano, com o apoio da professora de Educação 

Física. Avaliações periódicas serão realizadas no início e no final do projeto. 

        Durante o projeto, o bolsista juntamente com os demais membros, irá manter a 

página do facebook e instagran com conteúdos sobre saúde, qualidade de vida e lazer, 

tendo em vistas o desenvolvimento de um espaço interativo de debates, dicas e 

orientações, o qual servirá também de canal para divulgação das ações desenvolvidas 

pela equipe. Durante a realização do projeto serão realizadas palestras sobre a relação 

entre atividade física, saúde e qualidade de vida, com o intuito de ampliar o 

conhecimento dos participantes acerca da relação desses termos/conceitos. 

            Ao final do ano, pretende-se ainda, realizar o evento anual “IV Caminhada do 

IFRN-Campus Macau”, propiciando uma maior integração do grupo com os demais 

moradores das redondezas do Campus, e ainda, permitindo a comunidade local uma 

atividade que possa despertar neles a necessidade da prática de atividades físicas como 

meio para a  promoção da saúde, do bem-estar, do lazer e da participação social.           . 

            O aluno bolsista estará engajado nas atividades desenvolvidas ao longo do 

período de efetivação das ações, nas oficinas de reflexão, sensibilização e ioga; nos 

registros fotográficos; no auxílio das práticas corporais, na organização das palestras, 

bem como controle de frequência dos participantes e distribuição de materiais para as 

aulas. 

 

 RESULTADOS ALCANÇADOS/esperados e Discussões 

Esperamos que, com o desenvolvimento do Projeto Movimente, possamos 

estimular a:  
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  A Melhoria na interação social entre os participantes, através da formação de grupos 

de caminhada orientada; 

 A Melhoria dos componentes físicos inerentes à saúde, tais como: força muscular, 

resistências cardiorrespiratória e muscular, flexibilidade e composição corporal, através 

da diminuição do sedentarismo, por meio de uma periodização de práticas corporais; 

  Os Diálogos durante algumas práticas corporais para uma compreensão do lazer 

enquanto fenômeno cultural e direito constitucional, para que os participantes possam 

pleitear por políticas públicas e colaborar com as suas implantações; 

  O Diálogo e a roda de conversa sobre “Saúde na Terceira Idade”, com o apoio do 

setor médico do Campus Macau, por meio de palestra; 

 A Realização de palestras sobre a relação entre atividade física, saúde e qualidade de 

vida, possibilitando que os participantes ampliem seus conhecimentos sobre esses 

conceitos expostos socialmente sem maiores considerações acadêmico-científicas. 

  A Realização da IV Caminhada do IFRN-Campus Macau, como possibilidade, entre 

outras coisas de publicizar o projeto de extensão para a comunidade local; 

  A Manutenção da página do facebook e instagran com conteúdos sobre saúde, 

qualidade de vida e lazer, com vistas a desenvolver um espaço interativo de debates, 

dicas e orientações, a qual servirá também de canal para divulgação do projeto na rede 

mundial de computadores, acessível a todos; 

  A Divulgação no site do IFRN Macau do cronograma de atividades durante o período 

em que será desenvolvido, bem como da síntese e final do mesmo; 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Considerando que, no espaço/entorno do IFRN Macau, quase não existem ações 

ou atividades que estimulem a prática de uma cultura do movimento pautada no lazer e 

na qualidade de vida, constatamos então, que o Projeto Movimente possui uma grande 

relevância no desenvolvimento de atividades que proporcionem o bem-estar social e a 

interação entre seus participantes. 
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PROJETO VIVENDO A ATIVA IDADE 

IFRN – Campus Currais Novos. 
ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

 

RESUMO 
 

O aumento da expectativa de vida na 

sociedade contemporânea tem se apresentado 

como um grande avança na saúde publica, 

porém em meio à longevidade populacional 

ocorre o aumento do aparecimento da pessoa 

idosa, surgindo assim, um desafio para saúde 

pública brasileira nos dias atuais. Observa-se 

certo esforço do poder publico nacional para 

criação de programas que visam a melhoria da 

qualidade de vida para a terceira idade, porém 

tais programas são insuficientes para o 

atendimento de toda essa população. Tendo em 

vista esta necessidade, este trabalho, fruto do 

projeto de extensão “Vivendo a Ativa Idade”, 

procura trabalhar com a pessoa idosa 

proporcionando uma melhor qualidade de vida 

através de palestras educativas sobre bem-estar, 

saúde (físico e mental), saúde bucal, estímulos e 

hábitos de alimentação saudável, atividades 

físicas, entre outras atividades que ajudem a 

melhorar a aptidão física relacionada à saúde, 

auxiliando na prevenção de quedas, bem como 

um maior estímulo a saúde mental e prevenção 

de Alzheimer. Tendo como objetivo, atender ao 

público da terceira idade, buscando estimular a 

procura por uma melhor qualidade de vida e 

condicionamento físico de pessoas acima de 60 

anos de idade que frequentam o Centro de 

Convivência de Idosos do município de Currais 

Novos-RN, através de intervenções como 

palestras educativas sobre saúde e bem-estar 

físico e mental, programas de atividade física 

que envolve a musculação, dança e 

hidroginástica, assistência de filmes e debates 

em grupo, com o auxílio de uma equipe 

multidisciplinar de professores de Educação 

Física e Língua portuguesa, além de 

nutricionista, odontóloga, psicólogo e alunos do 

IFRN-Currais Novos. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Qualidade de vida, idoso, saúde, bem-estar 
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ABSTRACT 

 

Increased of life expectancy in 
contemporary society has presented itself as a 
great advance in public health, but in the midst 
of population longevity there is an increase in 
the appearance of the elderly, thus posing a 
challenge for Brazilian public health today. 
There is a certain effort of national public power 
to create programs that aim to improve the 
quality of life for the elderly, but such programs 
are insufficient for the care of all this 
population. Given this need, this work, fruit of 
the extension project “Vivendo a Ativa Idade”, 
seeks to work with the elderly providing a better 
quality of life through educational lectures on 
well-being, health (physical and mental), health 
oral health, stimuli and healthy eating habits, 
physical activities, among other activities that 
help improve health-related physical fitness, 
aiding in the prevention of falls, as well as a 
greater stimulus to mental health and prevention 
of Alzheimer's. Aiming to serve the public of 
elderly, seeking to stimulate the search for a 
better quality of life and fitness of people over 
60 years old who attend the Elderly Living 
Center of city of Currais Novos-RN, through 
interventions such as educational lectures on 
health and physical and mental well-being, 
physical activity programs involving 
bodybuilding, dancing and water aerobics, film 
watching and group discussions, with the help 
of a multidisciplinary team of Physical 
Education and Portuguese language teachers, as 
well as nutritionist, dentist, psychologist and 
students of IFRN-Currais Novos. 
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1 INTRODUÇÃO 

Sabemos que a população idosa tem crescido no Brasil e é preciso conseguir 

maneiras de atender a esta população que necessita de cuidados especiais nas áreas de 

saúde e bem-estar. Idosos que praticam atividades físicas são mais fortes e apresentam 

uma menor suscetívidade a doenças crônico-degenerativas e depressão (NAHAS, 2013) 

O aumento do número de idosos no Brasil retrata a tendência de envelhecimento da 

população, conforme registra os dados do último censo do IBGE. Em 2010, esse 

número era de 23,5 milhões de pessoas com mais de 60 anos. No Brasil, esse processo 

de envelhecimento vem ocorrendo em alta velocidade. Com isso, as políticas públicas 

existentes não conseguem adaptar-se adequadamente de forma a gerar qualidade de vida 

ou atender a população idosa, grupo populacional mais vulnerável e que mais utiliza o 

sistema de saúde. (IBGE,2010; ALVES et al.,2016).  

Para a população idosa, a qualidade de vida pode ser mensurada através dos serviços 

que são oferecidos a este público, tal qual o lazer, a atividades físicas e os programas 

voltados para a prevenção de doenças e promoção da saúde. Alguns aspectos facilitam a 

incorporação da pratica corporal / atividade física na vida da pessoa idosa, como o 

incentivo de amigos, familiares e cuidadores; a procura por ocupação; alguns programas 

específicos de atividades físicas e, principalmente a orientação dos profissionais de 

saúde estimulando a população idosa a incorporar um estilo de vida mais saudável e 

ativo (BRASIL, 2006). 

Além da obtenção da melhoria da qualidade de vida através da prática de esportes e 

de jogos sabe-se que uma alimentação saudável e bons hábitos de higiene deve 

acompanhar qualquer atividade física e faz parte de uma vida mais saudável e plena.  

KEYWORDS: Quality of life, elderly,  health, welfare 
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Tendo em vista este cenário, objetivo deste é contribuir com a melhoria na qualidade 

de vida da população idosa da cidade de Currais Novos-RN. 

Espera-se que com este projeto os idosos, do Centro de Convivência de Idosos 

(CCI) de Currais Novos-RN, possam melhorar sua qualidade de vida através da prática 

da atividade física, melhoria na postura, aumento dos hábitos de higiene; progresso na 

saúde e no bem-estar físico e emocional.  

2 METODOLOGIA 

As atividades desenvolvidas pelo projeto “Vivendo à Ativa Idade” foram iniciadas 

dia 08 de maio de 2019. Elas são realizadas três vezes por semana com duração de duas 

horas. As atividades são realizadas com o acompanhamento de um profissional 

educador físico, em que este desenvolve práticas, exercícios físicos de fácil execução 

pelos idosos, contribuindo para capacidades coordenativas, melhorando a postura e o 

equilíbrio contribuindo na prevenção de quedas, realizando atividades com 

alongamento; atividades lúdicas com dança e hidroginástica. 

Além do educador físico, o professor de Língua Portuguesa juntamente com 

psicólogo e alunos de Tecnologia em Alimentos do IFRN-Currais Novos, desenvolvem 

atividades como assistência de filmes seguidas de rodas de conversas em que os idosos 

são instigados a expressarem suas opiniões sobre assuntos diversos, tentando trazer à 

eles assuntos, informações do cotidiano sobre alimentação, inclusão social, entre outros, 

fazendo com que melhore sua capacidade de comunicação e inclusão das pessoas que se 

sentem solitárias, além de proporcionar ao idoso uma mente ativa e a 

manutenção/desenvolvimento do pensamento crítico.   

Os procedimentos metodológicos vão desde a realização de aulas, palestras e 

oficinas para os idosos, que ocorrerão três por semana; e tratarão de temas como 

higiene, limpeza, e saúde bucal; atividade física, dicas sobre alimentações saldáveis, 

recordações em saúde do idoso, etc.  

Os profissionais docentes em Educação física trabalham com a prática de exercícios 

físicos tendo como foco o fortalecimento dos músculos dos idosos, desenvolvimento 
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das capacidades coordenativas melhorando a postura e o equilíbrio, contribuindo na 

prevenção de quedas, memória motora, atividades lúdicas com danças, hidroginástica e 

musculação em um programa de exercícios semanais.  

O docente de Língua portuguesa irá desenvolve um trabalho de lazer que aborda 

a assistência de filmes seguida por rodas de conversas sobre diversos temas da vida do 

idoso. A nutricionista, com base na experiência de Alves e colaboradores (2013)  

desenvolve, ações de promoção da alimentação saudável refletidas a luz do Guia 

alimentar para a população brasileira (Brasil, 2014). O psicólogo e a odontóloga 

proporcionam conhecimentos e estímulos a bons hábitos de higiene e saúde psicológica 

e emocional.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto, até o atual momento, está alcançando pontos positivos com relação a 

satisfação dos idosos que estão participando com mais frequência a cada atividade 

realizada, porém infelizmente o grande público participante é formado apenas por 

mulheres, esperamos até o fim do ano que com o andamento das atividades mais 

pessoas do sexo masculino também participem desta iniciativa. 

 As atividades estão gerando bons frutos, pois conseguimos juntos com o CCI 

(Centro de Convivência de Idosos) uma parceria da prefeitura com relação a 

disponibilização de transporte para que os idosos pudessem se deslocar até o campus 

IFRN/Currais Novos para realizarem as aulas de hidroginástica e local apropriado 

espaço apropriado para as aulas de dança. Pode-se observar também, que com a 

participação dos idosos no projeto houve uma melhora em relação a postura adequada, 

melhora na força para execução dos exercícios propostos, melhora na alto-estima, estão 

também mais sociáveis desenvolvendo diálogo bem articulado sobre suas experiências e 

memorias, apresentando-se mais autônomas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto o presente trabalho visando a garantia da melhor qualidade vida dos idosos 

do Centro de Convivência de Idosos da cidade de Currais Novos-RN (CCI), se faz 

presente na vida dessas pessoas como um algo a mais para elas, com intenção de ajudá-

las a prevenir e combater agraves à saúde, e também divertir e ocupar mentes o corpos 

tornando o dia-a-dia dessas pessoas além de mais dinâmico um pouco mais feliz.  
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A IMPORTÂNCIA DO LAZER PARA A PESSOA IDOSA  

CORDEIRO, A.P.M.1, CAMPOS, M.E N.2, DANTAS, A.C.A.3, INACIO, M.A.S.4, 
MACEDO.J.F.S5 

1,2,3,4,5 IFRN- Campus Natal -Cidade Alta 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

RESUMO 

O projeto Viver Mais Lazer executa 
práticas de lazer, qualidade de vida e 
saúde para a pessoa idosa, visando 
contribuir para o bem-estar dessas 
pessoas, através da vivência de 
momentos lúdicos importantes para o 
desenvolvimento individual de cada 
idoso. As atividades são realizadas na 

perspectiva de contribuir para uma vida 
com mais qualidade e longevidade, 
esperando, com isso, colaborar para a 
garantia de um direito social desse 
segmento, previsto no Art. 4° da 
Política Nacional do Idoso e no Art. 6° 
da nossa Constituição Federal que 
estabelece o lazer como um direito 
social de todos.

 

ABSTRACT 
The Living More Leisure project 
performs leisure practices, quality of 
life and health for the elderly, aiming to 
contribute to the well-being of these 
people, through the experience of 
playful moments important for the 
individual development of each 
elderly. The activities are carried out in 
order to contribute to a life with more 
quality and longevity, hoping, thus, to 
contribute to the guarantee of a social  

 

 

 

right of this segment, provided for in 
Art. 4 of the National Policy of the 
Elderly and in Art. of our Federal 
Constitution that establishes leisure as 
a social right of all.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Use até 5 (cinco) palavras chave, separando-as por vírgula. 

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

A realidade de muitas pessoas idosas que residem próximo ao IFRN- Campus Natal 

Cidade Alta– Unidade Rocas é desfavorável a práticas de lazer devido a dois fatores principais: 

a falta de recursos no próprio bairro que, na maioria das vezes, não disponibiliza espaço 

adequado para vivências de lazer e a falta de recursos financeiros dentro do orçamento familiar 

do idoso (a). Dessa maneira, os momentos de lazer se tornam raros e essa ausência acaba 

prejudicando a qualidade de vida e a saúde, dando lugar ao estresse e ao sedentarismo. Garantir 

que os idosos tenham um tempo para usufruir do lazer é possibilitar o divertimento, o descanso 

e o desenvolvimento pessoal por meio de momentos lúdicos os quais são ofertados dentro do 

campus através das atividades desenvolvidas no Projeto Viver Mais Lazer.   

Esse Projeto atende a uma demanda de um grupo de idosos que já participou de três 

projetos de extensão realizados nos três últimos anos (2016, 2017 e 2018) no Campus Natal 

Cidade Alta, na Unidade Rocas. Atualmente o público alvo do projeto é constituído por 43 

pessoas, sendo a maioria idosas, todas residentes no bairro das Rocas.   

Dumazedier (2004) afirma que lazer é o conjunto de ocupações as quais os indivíduos 

podem se entregar de livre vontade, seja para repousar, se divertir, recrear e entreter, ou ainda 

para desenvolver sua informação ou formação desinteressada, sua participação social voluntária 

ou sua livre capacidade criadora após se livrar de suas obrigações. Segundo esse mesmo autor 

o lazer abrange os seguintes campos de interesses: manual, social, artístico e intelectual que 

ajudam diretamente no desenvolvimento do idoso através do lúdico.  

Nessa perspectiva, o Projeto Viver Mais Lazer tem como objetivo geral implementar 

ações que contribuam para a melhoria de qualidade de vida dos idosos através de práticas de 

atividades físicas e de lazer. Como objetivos específicos o projeto apresenta os seguintes 

pontos: desenvolver práticas lúdicas relacionadas a atividades manuais que auxiliam na 

coordenação motora e no raciocínio lógico, esclarecer a pessoa idosa sobre a necessidade do 

lazer para que se tenha uma vida agradável e de qualidade, mostrar que o lazer se faz com aquilo 

que gostamos e nos dá prazer sem que se precise de muito para que ele seja realizado, melhorar 

os interesses por atividades que envolvam o lazer no cotidiano como: caminhar, dançar ou ouvir 

música e quebrar a barreira de que lazer é algo fútil ou perda de tempo  
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Entende-se que o lazer é de extrema importância na vida dos seres humanos, em todas 

as fases da vida, pois ajuda no crescimento pessoal de cada um, além de trabalhar com a parte 

física, motora, intelectual e psicológica dos que o praticam. Com esse projeto os idosos podem 

vivenciar momentos lúdicos, com grande significado para sua vida e através da prática das 

atividades de lazer eles desenvolvem habilidades motoras, manuais e melhoram a sua qualidade 

de vida e saúde. Com isso, garantimos o que está previsto no Estatuto do Idoso (Lei nº 

10.741/03) Art. 20° “O idoso tem direito a educação, cultura, esporte, lazer, diversões, 

espetáculos, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição de idade. ”  

  O Projeto Viver Mais Lazer também se configura como uma oportunidade para a 

formação discente uma vez que participam dele estudantes dos cursos de Lazer e de Gestão de 

Programas e Projetos de Esporte e de Lazer na Escola. A participação desses estudantes no 

projeto é uma excelente forma de contribuir com a construção do conhecimento e de colocar 

em prática conceitos apreendidos em sala de aula. Entendemos que, ao participarem desse 

projeto, os estudantes vivenciam atividades importantes para a vida acadêmica e profissional, 

mas também para os relacionamentos interpessoais e intergeracionais, uma vez que o contato 

com os idosos proporcionará mais respeito, solidariedade e empatia com essas pessoas.   

Portanto, a realização das atividades do Projeto Viver Mais Lazer se constitui como uma 

ação de relevante cunho social uma vez que atende a uma necessidade de um segmento que 

sofre um alto índice de vulnerabilidade social, as pessoas idosas, e mais especificamente a 

população idosa de uma região, o bairro das Rocas, que carece de muitos serviços sociais e de 

políticas públicas.   

  

2 METODOLOGIA 

As atividades do projeto ocorrem uma vez por semana, com a duração de 03(três) horas 

diárias. A equipe de trabalho é composta por: 01 coordenadora (técnica administrativa), 01 (um) 

bolsista de extensão (estudante do curso de Especialização em Gestão de Programas e Projetos 

de Esporte e de Lazer na Escola) e 06 (seis) voluntárias (estudantes do curso Técnico Integrado 

em Lazer). São realizadas  práticas que  envolvem  atividades  físicas de intensidade leve que  
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contribuem para o combate ao sedentarismo e para uma maior mobilidade do idoso, além de 

palestras sobre lazer, qualidade de vida e saúde. São realizadas práticas lúdicas relacionadas às 

atividades manuais que auxiliam na coordenação motora e no raciocínio lógico, tais como: 

jogos de tabuleiro e jogo da memória, dentre outras.   

A realização das atividades propostas é acompanhada continuamente através da 

observação dos níveis de participação e satisfação dos idosos. Ao ocorrerem ausências de um 

(a) idoso (a) às atividades do projeto é estabelecido imediatamente contato com esses (as) idosos 

(as) para saber o motivo das ausências e tentar contribuir para a solução do problema que está 

o impedindo de frequentar as atividades. São realizados o acompanhamento e a orientação 

contínuos do estudante bolsista e das voluntárias o que contribuem para a prevenção e solução 

de problemas que possam dificultar a concretização dos objetivos do projeto. Para isso, são 

realizadas reuniões semanais com o bolsista e voluntárias. Com a execução das atividades será 

aplicada uma avaliação para conhecer a opinião dos idosos sobre o andamento das atividades 

e, no encerramento do projeto, se realizará uma avaliação final.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto vem conseguindo alcançar seus objetivos e metas no que se refere ao despertar 

para os cuidados com a saúde e qualidade de vida do seu público, como também à 

conscientização sobre a necessidade do lazer e da atividade física para que se tenha uma vida 

agradável e de qualidade e com a melhora das atividades cotidianas como: caminhar, dançar ou 

ouvir música.  

Percebeu-se que, ao decorrer do projeto, foi evidenciada a dificuldade da permanência 

de alguns idosos nas atividades, por motivos de saúde, comprometendo um pouco a execução 

do plano de aula, que é criado de acordo com a quantidade de alunos matriculados, causando, 

com isso, uma certa limitação para o alcance dos resultados. Diante disso, prontamente entra-

se em contato com o(s) faltoso(s) para procurar saber o motivo da ausência e buscar, dentro do 

possível, resolver o problema para que o idoso não deixe de frequentar as atividades. Quando 

há desistência, entra-se em contato com os idosos que estão numa lista de espera para que as 

vagas abertas sejam preenchidas.  
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Os projetos de extensão possibilitam a integração entre a comunidade e o Campus, 

promovendo um contato com a estrutura da escola, seus espaços e atividades desenvolvidas 

pelos professores e estudantes, contribuindo para a realidade socioeconômica da comunidade. 

Dessa forma, fazendo com que tenham acesso a atividades que não eram ofertadas e 

desenvolvidas no bairro.  

Oficina de brinquedos                            Exercício físico no pátio do Campus  

Oficina de dobradura de papel                         Exercício físico em sala de aula 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O Projeto Viver Mais Lazer proporciona a troca de conhecimentos e experiências entre 

os idosos moradores do bairro das Rocas e os estudantes do curso de Técnico Integrado em 

Lazer e Especialização em Gestão de Programas e Projetos de Esporte e de Lazer na Escola, 

destacando a importância da prática de lazer e atividades físicas para a saúde e qualidade de 

vida na terceira idade.  
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A vivência de lazer é individual e única e por esse motivo, tem-se a consciência de que 

o lazer será vivido de uma maneira diferente por cada pessoa idosa. Ressalta-se que o lazer se 

faz com aquilo que gostamos e nos dá prazer sem que se precise de muito para que ele seja 

realizado, desmistificando o entendimento de que lazer é algo fútil ou perda de tempo.   

Nesse sentido, entendemos que a realização das atividades do Projeto Viver Mais Lazer 

se constitui como uma ação de relevante cunho social na qual o IFRN tem a oportunidade de 

realizar uma atividade coerente com a sua missão social e contribuir para o desenvolvimento 

da população do seu entorno.  
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PROMOVENDO SEGURANÇA E SAÚDE: ANÁLISES E 

DIAGNÓSTICOS EM PROL DA POTABILIDADE DAS ÁGUAS DAS 

FONTES ALTERNATIVAS COLETIVAS E INDIVIDUAIS DE 

ABASTECIMENTO DO SERIDÓ. 

 

 

RESUMO 

 
O Seridó sofre com a falta de água e a acentuada seca, o abastecimento alternativo passa a ser 

essencial. A água deve ser utilizada, potável, para não oferecer riscos à sociedade. O projeto faz o 

monitoramento dos coliformes totais e termotolerantes nas fontes de abastecimentos coletivos do 

Seridó aleatoriamente, estes são fortes indicadores sanitários, sua presença e ingestão nas águas 

podem levar a surtos. Dada a necessidade da comunidade se buscou o apoio do IFRN para este fim. 

Com o diagnóstico, pós análise faz-se orientações que tragam segurança e saúde. 
 
 

 
 

ABSTRACT 

Seridó suffers from lack of water and severe drought, alternative supply becomes essential. Water 

must be used, drinkable, so as not to pose risks to society. The project monitors total and 

thermotolerant coliforms in Seridó's collective supply sources at random, these are strong health 

indicators, their presence and ingestion in the waters can lead to outbreaks. Given the need for the 

community, IFRN support was sought for this purpose. With the diagnosis, after analysis is made 

guidelines that bring safety and health 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Brasil que, a princípio, estaria classificado na 12ª posição, considerando apenas a 

quantidade disponível, não é bem avaliado em relação, por exemplo, ao porcentual da 

população que é atendida com o fornecimento de água potável e com o tratamento de 

esgoto, ou em relação ao controle do desperdício doméstico, agrícola ou industrial. Além 

disso, o Brasil está longe de ser considerado um país modelo no que se refere ao controle 

da poluição dos mananciais nem à sua preservação. Apesar de o país apresentar boa 

quantidade de água passível de ser potabilizada, deve-se lembrar de que a maior parte se 

encontra na região Amazônica e que existem áreas, como algumas partes no Nordeste, 

onde a escassez é uma realidade preocupante. (ANDRADE, 2008). Com a seca e a falta 

de água no Seridó, tem surgido outras fontes alternativas de abastecimento, buscando 

sanar as necessidades dos municípios seridoenses. O que não existe ainda é um 

diagnóstico da qualidade da água de consumo direto ou indireto efetivo destas fontes, o 

que faz jus à intervenção do IFRN nesta ação, já que a água tem que ser sempre potável 

e seu parecer se faz necessário. Além das características sensoriais, toda água utilizada 

para o consumo e manipulação de dos alimentos precisa ser potável. Isso significa que 

ela não deve oferecer riscos à saúde, ou seja, não pode conter microrganismos tais como 

bactérias, vírus e parasitas. (PEREIRA Et.al, 2013). Os responsáveis pelos diagnósticos 

gerados pela veiculação hídrica são, geralmente, microrganismos patogênicos, dentre 

esses apenas a Eschericia coli de procedência entérica, humana ou animal os quais podem 

ser caracterizados como coliformes totais, os termotolerantes e Escherichia coli. 

Pertencem ao primeiro grupo, predominantemente, os microrganismos da família 

Enterobacteriaceae: Escherichia, Enterobacter, Citrobacter e Klebisiella, esses são 

capazes de fermentar a lactose com produção de gás, quando incubados a 35 - 37°C por 

um período de 48 horas. Vale ressaltar que são bacilos gram-negativos e não formadores 

de esporos. Já no segundo grupo, os coliformes termotolerantes são aqueles que 

continuam fermentando a lactose com produção de gás, quando incubados a 44 - 45°C 

durante 24 horas. Cerca de 90% das cepas que se desenvolvem são de E.coli, pois além 

dela, Enterobacter e Klebisiella também apresentam tal característica (FRANCO; 

LANDGRAF, 1996). 

 
2 METODOLOGIA 

 
Para a execução do projeto, é seguido a seguinte metodologia: 

▪ Coleta e/ou recepção de amostras aleatórias de água de fontes alternativas coletivas ou 

individuais de abastecimento do Seridó; 

 

▪ Realização de análises microbiológicas para coliformes totais e termotoerantes no 

laboratório de Microbiologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte (IFRN), campus Currais Novos; 
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▪ Elaboração de diagnósticos a partir dos resultados, seguindo a metodologia descrita por 

Silva et al., (2007 p.119), através da técnica do Número Mais Provável (NMP) que é um 

método analítico quantitativo, clássico para a contagem de coliformes totais, 

termotolerantes e Escherichia coli. A metodologia por ele descrita inclui três etapas. 

Primeiramente será realizado o teste presuntivo, onde três alíquotas de três diluições (10- 

1, 10-2 e 10-3) serão inoculadas em uma série de tubos contendo caldo Lauril Sulfato 

Triptose (LST), observando-se a produção de gás a partir da lactose após 24-48 horas de 

incubação a 35°C. Em seguida, para que haja a confirmação dos coliformes totais e 

termotolerantes, será transferida uma alça de cada tubo positivo para tubos contendo o 

meio Caldo Verde Brilhante Bili 2% (VB) e Caldo Escherichia coli (EC), sendo meios 

seletivos que contém lactose. O crescimento irá ser observado no Caldo VB após 24-48 

horas de incubação a 35°C, confirmando a presença de coliformes totais. Já no Caldo EC 

o crescimento deverá ser notório através da produção de gás, após 24 horas de incubação 

a 45°C, considerando a presença de coliformes termotolerantes. Para calcular os 

resultados, será utilizada a tabela de NMP disposta por Silva et al., (2007 p.61); 

 

▪ Por fim, ocorrerá um provimento de orientações básicas técnicas aos responsáveis por 

cada fonte. 

 
 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados esperados do projeto são: 

- Gerar ações a partir dos resultados das análises, prover diagnósticos e orientações 

técnicas básicas e orientação de saberes cultivados nos responsáveis pelas fontes, 

trazendo o progresso a comunidade. 

- Consolidar os saberes técnicos teóricos dos discentes com a vivência e observação da 

prática e aprimorar a capacidade de repassar saberes através de ações simples que 

busquem a satisfação dos responsáveis pelas fontes de abastecimento e a qualidade da 

água. 

- Prover orientações por meio da extensão dos conhecimentos visando o aprimoramento 

da capacidade das pessoas, no que diz respeito à melhoria dos seus serviços que impactam 

diretamente na água ofertada à sociedade. 

- Que alunos do Curso Técnico em Alimentos e da Especialização em Ciências e 

Tecnologia de Alimentos se motivem a realizar trabalhos educativos na comunidade e de 

cunho social, atuando como um agente transformador da realidade local atual visando 

alcançar melhorias nos serviços de impacto à qualidade da água consumida pela 

comunidade do Seridó, gerando uma água segura. 

- Consumo de uma água de melhor qualidade e que não oferte risco à saúde dos 
seridoenses. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A água é um bem precioso que o ser humano tem e, desta forma, deve ser tratada 

de maneira a promover a saúde e o bem-estar destes. Porém, quando não tratada 

adequadamente, é um importante vetor na transmissão de doenças de veiculação hídrica 

como a cólera, diarreia e hepatites. As enfermidades oriundas da contaminação hídrica 

causam grandes transtornos populacionais, como a superlotação dos ambientes 

hospitalares e de unidades básicas de saúde. A água ofertada a qualquer 

comunidade/sociedade deve ter garantia de potabilidade, trazendo saúde e segurança 

alimentar a toda sociedade. Com a desenvoltura deste projeto existe implantação e 

implementação de simples ações baseando -se sempre em monitoramentos, como análises 

microbiológicas, seus resultados e diagnósticos, para que em paralelo se façam 

orientações, formando saberes teóricos e práticos em busca da potabilidade. Fazendo jus 

ao foco do instituto: Ensino, Pesquisa e Extensão por sua vez o IFRN tem as devidas 

condições de externar o apoio auxiliando na promoção de ações e procedimentos básicos 

via orientações de sanitização, corretos modos de obtenção, tratamento, armazenamento 

e expedição, garantindo a potabilidade e a minimização dos riscos de danos à saúde, 

beneficiando uma sociedade inteira trazendo a esta Segurança alimentar. 

Dada a necessidade de prover a segurança, faz-se necessário existir o investimento 

em controles e monitoramentos higiênicos - sanitários, promoção de orientações teóricos 

e práticos, tratamento de água, sendo este o melhor caminho de busca à promoção da 

saúde e livramento dessas doenças. É essencial o consumo de água potável. No entanto, 

o IFRN oportuniza mais uma vez o envolvimento de alunos e servidores em ações de 

importância e de baixos custos em benefício da sociedade, já que água é vida e toda 

população faz uso desta para os mais variados fins. 
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HIDRORRECREAÇÃO: O AMBIENTE AQUÁTICO COMO ESPAÇO 
PROMOTOR DE SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA. 
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RESUMO 
 
O projeto tem como foco atender a comunidade do 
entorno do campus Macau, através do oferecimento 
de aulas regulares no ambiente aquático 
(hidroginástica, iniciação a natação, recreação 
aquática, caminhágua), 2 vezes por semana no espaço 
de 1 hora de aula. Estão sendo atendidos 46 
participantes, na faixa etária acima dos 50 
anos.  Busca-se através das aulas promover melhoria 
nos níveis de capacidade funcional dos praticantes, 
como também, proporcionar momentos de 
socialização e lazer a essa faixa etária da população 
muitas vezes tão esquecida. Além das práticas, serão 

realizados testes antropométricos, aplicação de 
questionários, observações, coleta de relatos e 
fotografias, esperando-se assim que, ao final das 
atividades, haja melhorias na saúde dos indivíduos, 
mas, principalmente, indicações que apontem para a 
satisfação pessoal, o bem-estar coletivo e para a 
compreensão do lazer como um direito adquirido e 
independente de faixa etária. Ao término das 
atividades, a equipe  responsável pelo projeto de 
extensão visa à publicação de trabalhos e a discussão 
dos resultados em eventos e revistas especializadas na 
temática. 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The project focuses on meeting the community 
around the Macau campus, through the offering 
of regular classes in the aquatic environment 
(Aqua Gymnastics, initiation to swimming, 
aquatic recreation, walking), 2 times a week in 
the space of 1 hours of class. 46 participants are 
being attended in the age group over 50 years.  It 
is sought through the classes to promote 
improvement in the levels of functional capacity 
of practitioners, as well as to provide moments of 
socialization and leisure to this age group of the 
population often so forgotten. In addition to the 
practices, anthropometric tests, application of 
questionnaires, observations, collection of 
reports and photographs, are expected so that, at 

the end of the activities, there are improvements 
in the health of individuals, but mainly 
indications That point to personal satisfaction, 
collective well-being and to the comprehension 
of leisure as an acquired and independent right of 
age group. At the end of the activities, the team 
responsible for the extension project aims to 
publish papers and discuss the results in events 
and magazines specialized in the theme. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE:  atividade física, envelhecimento, hidroginástica, qualidade de vida. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto surgiu da necessidade de oferecer a comunidade do entorno do campus 

Macau a oportunidade de se integrar com o Instituto. Têm-se na instituição toda uma 

logística apta ao desenvolvimento deste tipo de trabalho, e por que não trazer a 

comunidade para junto da escola? Através desse pensamento, nasceu a preocupação em 

atender as pessoas acima de 50 anos, as mesmas já se encaminham para a chamada 

terceira idade e inserir a prática regular de atividades físicas na rotina diária é algo 

primordial para a qualidade de vida, pois além de ser um fator de integração com os 

demais da comunidade, é também um fator de prevenção ao surgimento das doenças 

crônicas degenerativas comuns na velhice. A escolha pelo ambiente aquático deu-se, 

prioritariamente, pelo caráter lúdico que envolve a água, um ambiente que oferece menos 

riscos a população que se pretende alcançar com o projeto, é também um espaço favorável 

a realização de atividades de cunho mais lúdico, inserindo a prática de exercício físico 

regular na rotina dos participantes de modo mais prazeroso. 

O envelhecimento traz diversas transformações ao corpo. A mais perceptível é 

sem dúvida a diminuição do desempenho físico, isso porque na terceira idade o organismo 

já não é como antes, o corpo já não é tão flexível e os movimentos não são tão ágeis. As 

articulações perdem mobilidade e elasticidade, as lesões degenerativas são mais comuns, 

o pulmão tem seu peso reduzido, a capacidade do coração diminui, a pressão se eleva, 

diminuindo a circulação sanguínea, entre outros efeitos que diminuem significativamente 

a capacidade funcional do idoso. 

Como afirma Nahas (2006), neste cenário a prática regular de atividades físicas 

oferecem importantes benefícios à população da terceira idade, tais como, a prevenção e 

diminuição de problemas cardiovasculares e pulmonares, auxílio no controle da diabetes, 

artrite, doenças cardíacas, fortalecimento muscular, manutenção da densidade óssea, 

entre outros benefícios, proporcionando melhorias significativas no equilíbrio, na 

velocidade de andar, no reflexo, na ingestão alimentar, diminuição da depressão, e 

prevenindo a tão temida osteoporose e suas consequências degenerativas. As atividades 

em ambiente aquático surgem como uma opção segura e prazerosa, pois oferecem como 

principais benefícios o fortalecimento dos músculos e a melhoria do sistema respiratório, 

além de terem como vantagem o impacto reduzido devido à água. Nadar é um exercício 

aeróbico que protege as articulações e trabalha o fluxo sanguíneo, tornando o idoso mais 

apto e mais saudável, proporcionando uma melhor qualidade de vida devido aos vários 

benefícios que ela oferece, dentre eles podemos citar a melhoria na correção postural, 

conhecimento corporal e equilíbrio; boa atitude corporal; auxilia o retorno venoso; auxilia 

a reeducação respiratória, melhora as qualidades e capacidades físicas, bem como o 

condicionamento físico geral, aeróbicas e musculares; melhora a boa forma física o 

que  proporciona ao indivíduo uma aparência saudável e jovial, diminuindo as 

KEYWORDS:  Physical activity, ageing, hydrogymnastics, quality of life. 
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probabilidades de doenças e proporciona ao indivíduo maior capacidade de resistência ao 

stress. 

 De acordo com Corazza (2001) as práticas em ambiente aquático são 

consideradas ideais para as necessidades dos idosos e com baixos níveis de contra 

indicação. Os exercícios na água propiciam um ambiente de alegria, descontração e 

prazer, que aproveita a resistência da água como sobrecarga, fortalecendo a musculatura, 

que é de essencial importância para os idosos. 

As atividades aquáticas para a terceira idade são capazes de promover 

modificações morfológicas, sociais e fisiológicas, melhorando as funções orgânicas e 

psíquicas. 

As atividades em ambiente aquático propiciam ao idoso o aumento de sua 

capacidade aeróbia, força muscular, flexibilidade articular e o treinamento de habilidades 

específicas como equilíbrio e coordenação motora. Bonachela (2001) a define como 

hidrolocalizada, sendo o conjunto de exercícios físicos executados na água, cujo objetivo 

é aumentar a força e a resistência muscular, melhorar a capacidade cardiorrespiratória e 

a amplitude articular, utilizando a resistência da água como sobrecarga. E com isso 

permite contribuir para melhora da qualidade de vida e bem estar físico dos praticantes. 

Soma-se ainda o fato destas atividades oferecerem ambiente de relaxamento e incentivo 

ao contato social, atuando no combate ao estresse, depressão, na melhoria da auto 

percepção corporal e da autoestima. Por ser a água um ambiente propício a vivencia do 

lúdico, seria o espaço ideal para a prática do que Corazza (2001) denomina de 

hidrorrecreação, que seria  é uma facção da hidroginástica, porém, nessa modalidade, 

objetiva-se a desinibição do grupo, promovendo maior integração e liberdade de 

movimentos através de jogos e brincadeiras na água. Nesta modalidade os alunos se 

sentem soltos, descompromissados e deixam ser levados pela fantasia, envolvidos nas 

atividades proposta, resultando um desafio alegre e altamente saudável. 

O objetivo geral desse projet é oferecer aos moradores da comunidade onde o 

IFRN – Campus Macau está instalado, atividades físicas regulares no ambiente aquático 

que favoreçam o desenvolvimento das relações sociais, oportunizem situações de lazer e 

de melhoria nas capacidades funcionais e da qualidade de vida  de um modo geral dos 

participantes. 

 

2 METODOLOGIA 

O projeto atende 46 (quarenta e seis) moradores da COHAB, bairro onde se 

localiza o IFRN – Campus Macau, com faixa etária acima dos 50 anos que foram 

selecionados por meio da ordem de inscrição. São realizadas 02 (duas) aulas por semana, 

com duração de 1h cada, além de outras atividades como ciclos de palestras sobre saúde 

e qualidade de vida, confraternizações nas datas festivas, passeios. Os participantes foram 

avaliados no início do projeto, de modo diagnóstico para adaptar o planejamento a fim de 

melhor atendê-los, a avaliação será repetida ao final das atividades para que seja possível 

compreender qual o impacto de um projeto de extensão com essa proposta na qualidade 
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de vida das pessoas dessa comunidade. A previsão é que as aulas ocorram até meados de 

dezembro de 2019. As aulas foram estruturadas de modo que ao longo do período ocorram 

ganhos efetivos na qualidade de vida dos participantes como melhorias nos indicadores 

de saúde, fortalecimento dos grandes grupos musculares, melhoria no condicionamento 

cardiorrespiratório e físico de um modo geral, manutenção das capacidades funcionais, 

atue como um fator preventivo contra doenças e favoreça uma integração social, através 

do contato com os demais do grupo, através de atividades lúdicas e prazerosas. 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao término das atividades do projeto, espera-se que os participantes tenham 

conseguido através da prática regular de atividades físicas em um ambiente aquático, 

atingir uma melhoria na sua condição de qualidade de vida, de modo geral, através da 

elevação dos indicadores de saúde e tenham adquirido ganhos em sua capacidade 

funcional, equilíbrio, força, resistência cardiorrespiratória além de ganhos nos aspectos 

psicossociais. Oportunizando- lhes uma forma de enxergar a atividade física não como 

uma obrigação ou sofrimento para manter os níveis de saúde, mas um fator de prevenção 

que pode ser realizado de forma lúdica e prazerosa em meio à coletividade. Os resultados 

encontrados através das avaliações programadas para o projeto serão divulgados em 

congressos e revistas que envolvam a temática abordada e tentem disseminar a extensão 

no Brasil. Ao longo do projeto objetivamos ainda realizar divulgação de material e 

notícias na página oficial do campus e demais redes sociais ligadas ao Instituto. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Os participantes do projeto serão avaliados no início e ao final das atividades. 

Busca-se com isso, coletar dados para que ao término do trabalho seja possível analisar o 

impacto do projeto na qualidade de vida dos praticantes. As avaliações realizadas serão 

antropométricas, como também de cunho qualitativo a fim de que os participantes 

expressem qual a importância desse trabalho de extensão no cotidiano deles.  Esses dados, 

além de poderem fomentar pesquisas, servirão como subsídios para motivar os 

participantes e discutir aspectos de saúde durante as práticas. 
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LUTANDO POR SAÚDE E CIDADANIA: A PRÁTICA DO JIU-JITSU NO 
IFRN PARNAMIRIM 

BARBOSA, ADRIANY M. A.1 ; MIRANDA DA SILVA, CAMILA S. F.1 e GOMES, BRUNO. E. G.1 

1 IFRN – Campus Parnamirim 
ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

 

RESUMO 
 

 

O projeto possibilita o aprendizado teórico-
prático do Jiu-Jitsu no campus Parnamirim do 
IFRN para alunos, servidores e a comunidade 
externa do município. O treino de Jiu-Jitsu vai 
além do melhoramento físico e técnico, 
promovendo a saúde, a socialização e o 
aperfeiçoamento de habilidades como a 
autoconfiança, a disciplina e o respeito ao 
próximo. Os alunos interessados podem se 
inscrevem em duas turmas, matutino (quarta e 

sexta) ou vespertino (terça e quinta). Em cada 
turma as aulas são divididas em dois encontros 
semanais de 1h30 (uma hora e meia) cada, 
compostos por alongamento/aquecimento, 
assimilação de técnicas e momento de lutas. 
Este projeto espera consolidar uma experiência 
anterior e contribuir para formar não apenas 
atletas, mas acima de tudo, cidadãos 
responsáveis. 

 

ABSTRACT 

 
This project enables the learning of Jiu-Jitsu at 
IFRN campus Parnamirim. The project is open 
for the external and internal community. The Jiu-
Jitsu practice goes beyond of physical, 
promoting good heath, socialization and the 
improvement of skills as self-confidence, 
discipline and respect for the others. 

The moments of practice occurs four times a 
week in classes of 1h30 of duration. Each class 
has moments of stretching and warming up, 
assimilation of techniques and moments of fight. 
This project hopes to consolidate previous 
experience and contribute to graduate not only 
athletes, but responsible citizens.

PALAVRAS-CHAVE:  Jiu-Jitsu, Saúde, Cidadania, Qualidade de vida. 

KEYWORDS:  Jiu-Jitsu, Health, Citizenship, Life quality. 
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1 INTRODUÇÃO 

A mídia e uma parcela da sociedade muitas vezes difundem de forma equivocada 

a associação do praticante de artes marciais a comportamentos violentos. No entanto, o 

que se verifica na prática é exatamente o contrário na grande maioria de adeptos. A prática 

de uma arte marcial tende a melhorar o convívio social, a disciplina e a condição física e 

psíquica do seu praticante (PACHECO, 2016). 

Este projeto ensina uma das artes marciais mais difundidas e em maior crescimento 

no mundo, o Jiu-Jitsu. Em tradução para o português, a palavra Jiu-Jitsu significa “arte 

suave” e se caracteriza pela ênfase em técnicas de alavanca, imobilizações, chaves e 

projeções. O Jiu-Jitsu no Brasil surgiu em 1914, introduzido em Belém do Pará por 

Mitsuo Maeda (ou Conde Koma), um dos discípulos do mestre japonês Jigoro Kano. Um 

dos primeiros alunos do Conde foi Carlos Gracie, que durante cinco anos teve aulas que 

impactaram sua vida, tornando-o mais autoconfiante e disciplinado. Ao mudar-se com a 

família para o Rio de Janeiro, Carlos abriu uma academia e passou a ensinar os seus 

irmãos mais novos, Oswaldo, Gastão, George e Hélio, considerados os fundadores do que 

viria a se chamar de Jiu-Jitsu brasileiro ou Jiu-Jitsu Gracie. 

A paixão pelo Jiu-Jitsu fez com que Carlos e seus familiares dedicassem as suas 

vidas a esta arte, difundindo-a no mundo inteiro (GRACIE BARRA, 2018). Hoje, 

independente do lado competitivo, o Jiu-Jitsu brasileiro é praticado por milhares de 

pessoas de todas as classes sociais, sem limitações quanto a porte físico, habilidade 

esportiva ou idade. 

O desenvolvimento do projeto no campus Parnamirim do IFRN tem como visão 

proporcionar a melhoria da condição física, do respeito ao próximo, do autocontrole e da 

socialização dos participantes. Este projeto é a continuidade de uma experiência iniciada 

no ano de 2016 (GOMES et. al., 2018) com uma turma de 20 (vinte) alunos, composta 

por representantes da comunidade externa (alunos de escolas públicas e de cidades 

vizinhas), professores, alunos e terceirizados do IFRN (Parnamirim e outros campi). A 

turma era formada em sua maioria por alunos iniciantes, os quais receberam treinamento 

de nível competitivo, palestras e acompanhamento de saúde, visando a melhora no 

condicionamento físico e psicossocial, bem como a participação em competições para 

aqueles que assim o desejassem. No ano de 2018, foram contemplados cerca de 44 alunos 

frequentando o projeto, divididos nas duas turmas conforme o Quadro 1, sendo que neste 

ano de 2019 a meta é ampliar esta participação para até 50 alunos matriculados 

Quadro 1. Alunos do projeto por turma e categoria. 

Turno Categoria Quantidade de alunos 

Manhã 
Comunidade Externa 16 

IFRN 8 

Tarde 
Comunidade Externa 13 

IFRN 7 

TOTAL 44 
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2 METODOLOGIA 

As aulas do projeto vêm sendo executadas em parceria com o professor de Jiu-Jitsu 

Bruno de Aguiar Ramos, faixa preta da academia Gracie Barra Parnamirim e seu aluno 

instrutor faixa marrom de Jiu-Jitsu Alexandre Magno. O professor Bruno Ramos é filiado 

à Federação Internacional de Jiu-Jitsu (CBJJ/IBJJF) e possui mais de 20 anos de prática 

do esporte. Cumpre destacar que ele é um dos principais competidores do estado do RN, 

participando ativamente de competições nacionais e internacionais, sendo campeão 

brasileiro nos anos de 2012 e 2017. 

O projeto é executado em um universo de até 50 (cinquenta) participantes, devido 

a limitações de espaço físico, sendo esses compostos por alunos e servidores do IFRN 

Parnamirim e participantes da comunidade externa do município. São ministradas 4 

(quatro) aulas na semana com 1h30 (uma hora e meia) de duração cada, sendo 2 (duas) 

aulas no turno matutino e 2 (duas) aulas no turno vespertino. Ao iniciar no projeto o aluno 

responde a um questionário e é examinado pelo médico do campus que realiza exames 

clínicos e de histórico pessoal e familiar de saúde. Para aqueles que são alunos do campus 

Parnamirim, o acompanhamento escolar e de presença em sala de aula por meio do 

sistema acadêmico (SUAP) e do contato com a equipe técnico pedagógica. 

  No viés competitivo, com o advento deste projeto, introduziu-se a modalidade 

Jiu-Jitsu nos Jogos Internos do campus Parnamirim, como forma de incentivar os 

praticantes e ser mais uma ação para divulgar o projeto e difundir a modalidade. Essa 

iniciativa também serve de preparação para outras competições, tanto estudantis, como 

os Jogos Escolares da Juventude de Parnamirim (JUVEP'S) e os Jogos Escolares do Rio 

Grande do Norte (JERNS), como também campeonatos importantes no estado, como o 

Nordeste Open. O Quadro 2 resume alguns resultados importantes que os alunos do 

projeto obtiveram no ano de 2018. 

Quadro 2. Resultados em número de medalhas em campeonatos regionais no ano de 2018. 

Campeonato Naipe Ouro    Prata Bronze 

Juveps (Parnamirim) 
Feminino 1 1 0 

Masculino     1 0 0 

Jerns (RN) 
Feminino     1 0 1 

Masculino 1 0 0 

Parnamirim Open (Parnamirim) 
Feminino 1 0 0 

Masculino 2 1 2 

Nordeste Open (Natal) 
Feminino 1 0 0 

Masculino 3 0 0 

Grand Slam Nordeste (Natal) 
Feminino 0 0 2 

Masculino 3 1 2 

Copa RN  (Natal) 
Feminino 0 1 1 

Masculino 1 1 1 
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Pro-Open  (Natal) 
Feminino 0 0 0 

Masculino 2 1 2 

  

Feminino 4 2 4 

Masculino 13 4 7 

TOTAL 17 6 1 

 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Como resultados alcançados até o momento estão a divulgação do esporte junto à 

comunidade, o que se realizou por meio da apresentação do projeto em escolas do 

município, a inclusão do Jiu-Jitsu como modalidade nos Jogos Internos do Campus 

Parnamirim a partir de 2016, o que mobilizou e proporcionou a participação de alunos de 

todos os cursos da instituição. Os integrantes do projeto também apoiaram a realização 

da primeira edição do Parnamirim Open de Jiu-Jitsu, evento esportivo realizado em maio 

de 2017 no ginásio do campus Parnamirim. Os integrantes do projeto foram isentos da 

taxa de inscrição e tiveram uma boa participação, conquistando medalhas em diversas 

categorias. Para aqueles que tem aptidão e interesse na parte esportiva do Jiu-Jitsu, todos 

os anos há o apoio e a participação nos jogos escolares (JUVEPS, JERNS), bem como 

em competições particulares organizadas na região. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto espera continuar a propagar os ensinamentos físicos, técnicos e 

filosóficos do Jiu-Jitsu, tendo em vista a melhoria da saúde, qualidade de vida, 

autocontrole e disciplina dos seus participantes. Outras frentes de atuação que se espera 

ampliar é a divulgação do esporte junto à comunidade através do apoio a realização de 

eventos e apresentações, bem como o incentivo a participação de alunos do curso técnico 

integrado em competições esportivas escolares regionais. 
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Atividade física e autonomia funcional em idosos. 

BRASIL, R. F.; NORTE, R. G. e NATAL, L. M. 

 IFRN – Campus Mossoró 
ÁREA TEMÁTICA: (Saúde) 

 

 

RESUMO 
 
A finalidade desse projeto é promover 
melhoria na autonomia funcional dos idosos 
participantes, através de um programa de 
exercício físico desenvolvido na dependência 
do IFRN- campus Mossoró. O projeto 
pautou-se em outros desenvolvidos 
anteriormente e que tinham o mesmo 
interesse na busca de favorecer um 

envelhecimento com qualidade e saúde. A 
realização acontece no próprio Campus, 
utilizando as dependências da instituição, tais 
como a A.T.I, a quadra de esportes, o campo 
de futebol, o centro de convivência e a 
piscina, contando com a participação do 
público institucional.

 

 

 

ABSTRACT 

 
The purpose of this project is to improve the 
functional autonomy of the elderly participants 
through a physical exercise program developed 
under the IFRN-campus Mossoró. The project 
was based on others previously developed and 
that had the same interest in the search to favor 
an aging with quality and health.  
 
 
 
 

The event takes place on the Campus, using the 
institution's facilities, such as A.T.I, the sports 
court, the soccer field, the community center and 
the swimming pool, with the participation of the 
institutional public.

PALAVRAS-CHAVE: Idoso, Autonomia, Funcional. 

KEYWORDS:   Aged, Autonomy, Functional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Como um processo gradual, o envelhecimento é  universal e irreversível, 

podendo provocar uma perda funcional progressiva no organismo, por esta razão, o estilo 

de vida influencia de maneira significativa na qualidade de vida de cada ser humano e na 

capacidade funcional do homem, que a cada ano vem apresentando uma diminuição da 

força muscular e subsequente comprometimento da função motora, este 

processo afeta diretamente a vida de indivíduos idosos, diminuindo suas habilidades em 

tarefas simples como caminhar e dificultando a realização de atividades de vida diária, 

comprometendo a qualidade de vida e a saúde biopsicossocial dessa população. 

Além disso temos um conjunto de doenças crônicas que provoca disfunções e levam à 

diminuição da saúde e, em diversos graus, à redução da capacidade funcional, 

desencadeando a dependência nas atividades diárias (ASSIS et al., 2014). Desta maneira, 

o presente projeto preconiza fornecer subsídios para atender a problemática acima 

exposta, se propondo a  realizar atividades no IFRN campus Mossoró, que possa 

proporcionar a melhora da autonomia funcional  e da qualidade de vida dos idosos 

,resultando na promoção à saúde por meio de independência funcional desta população. 

2 METODOLOGIA 

O projeto destina-se a idosos que residem no bairro onde está situado o IFRN – Campus 

Mossoró e é desenvolvido através de encontros que ocorrem três vezes por semana no 

próprio Campus, visando à pratica equilibrada e consciente de exercícios físicos, sobre a 

orientação de professores de Educação Física, de alunos bolsistas e voluntários de 

extensão – além de outros participantes voluntários, como os médicos que acompanham 

os idosos e os(as) enfermeiros(as) agentes de saúde da comunidade. 

Os encontros acontecem às terças, quartas e quintas-feiras, na qual os exercícios físicos 

ofertados acontecem em forma de rodízio nos mais diversos locais, tais como:(ATI, 

ginásio, campo de futebol, piscina, centro de convivência, salas de projeções). Também 

ocorrem palestras, sendo sempre ofertado ao final, lanche saudável, outro ponto forte na 

metodologia é a roda de conversa com os idosos após as práticas de exercício físicos, 

objetivando interação social entre os participantes. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Contribuir para a melhoria da autonomia funcional dos idosos do entorno do IFRN - 

Campus Mossoró. 

Sistematizar e divulgar os dados obtidos, bem como apresentar a comunidade acadêmica 

não apenas os resultados, mas também os métodos utilizados na 

contribuição  significativa para a qualidade de vida dos idosos. 
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Após a análise dos dados e principalmente dos resultados, acredita-se que o projeto se 

encaminha na direção correta e, aperfeiçoando-se, reúne as condições para alcançar os 

objetivos propostos. 

Com a participação integral dos idosos, a dedicação e a interação dos demais participantes 

do projeto, as atividades serão concluídas no período proposto, sem atrasos, com os 

resultados esperados e ainda com a satisfação de se ter um projeto que contou com a 

dedicação e a ajuda de diversos outros profissionais, trazendo assim uma gama de 

benefícios para a vida de todos os participantes e ainda aumentando a aprendizagem e a 

capacidade de todos os colaboradores (professores, orientadores, médicos (as), alunos 

(as), enfermeiros (as), dentre outros colaboradores). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Sua disseminação acontecerá através de apresentação de trabalhos científicos em 

congressos, encontros nacionais e internacionais, seminários, palestras, reuniões entre o 

IFRN, e na unidade de saúde no qual pertencem os idosos, como também a divulgação 

através da Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Mossoró. 
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PROJETANDO HISTÓRIAS - CINECLUBE PARA A TERCEIRA IDADE 
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ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

 

RESUMO 
 

O envelhecimento da população mundial vem 
se tornando cada vez mais acelerado, sobretudo 
o da população brasileira, nesta nota-se uma 
grande desigualdade social. A partir disso, se 
faz necessário a implementação de políticas 
públicas que atendam as necessidades dos 
idosos. O projeto exposto tem como objetivo 

oferecer experiências aos idosos que 
frequentam o Centro de Idosos do Município de 
Lajes/RN, proporcionando aos mesmos o suas 
atividades envelhecimento ativo, centrando em 
metodologias e experiências cinematográficas, 
permitindo uma autorreflexão de vivências 
pessoais.  

 

 

 

ABSTRACT 

 

The aging of the world population is 
becoming more and more accelerated, 
especially that of the Brazilian population, 
in which we note a great social inequality. 
From this, it is necessary to implement 
public policies that meet the needs of the 

elderly. The aim of this project is to offer 
experiences to the elderly who attend the 
Lajes/RN Elderly Center, providing them 
with active aging, focusing their activities 
on methodologies and cinematographic 
experiences, allowing a self - reflection of 
personal experiences.

 
 

PALAVRAS-CHAVE:  Saúde, Idosos, Desigualdade, Envelhecimento acelerado. 
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1 INTRODUÇÃO 

O crescimento repentino dos idosos nos últimos anos em nosso país, que por muito 

tempo esteve dominado por jovens, nos leva a pensar sobre as necessidades de assistência 

à saúde daqui para frente (MARIN, PANES, 2015). Muitos são os problemas em 

programar políticas públicas para idosos, entre eles podemos citar: desconhecimento, 

mitos e preconceitos relacionados ao envelhecimento e ao processo de envelhecer; baixa 

participação dos idosos na representação e formação das políticas sociais; insuficiência 

de recursos financeiros pelos entes públicos na formação de políticas; ausência do estudo 

obrigatório nas escolas sobre o processo de envelhecer; violência com idosos nos espaços 

familiares e públicos. (MELO, 2017).  

Visto isso, torna-se clara a importância de entender a dinâmica atual de 

envelhecimento que nossa sociedade desenvolve e como os idosos desenvolverão atitudes 

participativas e de grande valia social. No município de Lajes existe apenas um 

estabelecimento destinado a realizar atividades com o público da terceira idade, onde 

profissionais das áreas da saúde e serviço social desenvolvem atividades pontuais com os 

idosos, porém nada relacionado a temática que será trabalhada neste projeto de extensão. 

Há um reconhecimento do papel estratégico dos institutos federais, em especial do setor 

público, objetivando colocar o ensino, a pesquisa e a extensão a serviço do 

desenvolvimento social, econômico e cultural da nação, atribuindo a contribuição dos 

institutos por meio da gestão social e da cidadania, promovendo, concomitantemente, sua 

missão em prol da ciência, criação do conhecimento e da educação, oferecendo 

capacitações e projetos relacionados a qualidade de vida da comunidade, envolvendo 

tantos os jovens e adultos quanto os idosos. Nessa circunstância, o IFRN - campus 

avançado Lajes tem um papel importante em promover a emancipação humana.  

O cinema pode ser utilizado como ferramenta pedagógica em muitas iniciativas 

sociais, a medida que suscita o pensamento estético e crítico dos indivíduos sobre o 

mundo à sua volta, contribuindo para a formação integral dos cidadãos e podendo 

constituir-se como um meio de sensibilização, adaptação ou reação às mudanças sociais 

e avanços tecnológicos. Neste âmbito, a educação através do visionamento e reflexão 

sobre filmes específicos podem ser utilizadas como forma de sensibilizar pessoas idosas 

para questões relacionadas com as experiências da idade e alguns desafios diários ao lidar 

com o envelhecimento. Deste modo se fomenta um modo de apreciação cinematográfica 

diretamente relacionada com o fenômeno de identificação com personagens da mesma 

faixa etária. Assim, o presente projeto tem como objetivo oferecer novas oportunidades 

de aprendizagem a indivíduos da terceira idade frequentadores do Centro de Idosos de 

Lajes/RN, capacitando-os para o envelhecimento ativo. O caráter inovador desta proposta 

envolve o uso de instrumentos audiovisuais e rodas de debates sobre temáticas que 

envolvam as vivências diárias dos idosos, auxiliando-os a lidar melhor com suas 

realidades diárias. 

KEYWORDS:  Health, Elderly, Inequality, Accelerated Aging. 
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2 METODOLOGIA 

O Cineclube Itaretama é um projeto realizado pelo IFRN – campus Lajes, com o 

intuito de promover a autorreflexão dos alunos acerca de assuntos contemporâneos 

através da apresentação de filmes e debates sobre os mesmo. No presente projeto, o 

Cineclube foi adaptado para o público idoso, sendo utilizado como principal metodologia, 

onde os filmes são expostos em cada encontro e após a exibição é feito um debate sobre 

o assunto retrato no filme, assim, os idosos podem refletir sobre o tema. 

Figura 1- Parceria com o Centro de Idosos de Lajes/RN 

 

Fonte: autoria própria (2019) 

 

Figura 2- Primeiro encontro com os idosos 

 

Fonte: autoria própria (2019) 

 

Além do uso de recursos cinematográficos como o Cineclube, o projeto se utiliza 

de palestras e oficinas de ramo artístico, como a produção literária, que promovam a 

autocrítica nos idosos. Todas as metodologias utilizadas são propostas considerando o 

objetivo central do projeto: o envelhecimento ativo. 
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Figura 3- Primeira exibição do filme 

 

Fonte: autoria própria (2019) 

Durante todo o desenvolvimento do projeto teremos atividades ministradas tanto 

pelos discentes bolsistas, como os docentes que coordenam e/ou colaboram com o 

projeto. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Espera-se a promoção da capacitação para o envelhecimento ativo, utilizando 

instrumentos audiovisuais que pretendem ajudar a transformação de mentalidades e a 

mudança de comportamentos, tanto das gerações mais idosas como daquelas que lidam 

diariamente com eles. Por meio dos filmes provocarem discussões, ouvir relatos e, 

principalmente, propor atividades que envolvam a chamada aprendizagem significativa, 

fixada na memória do idoso. É esperada a sensibilização, primeiramente dos indivíduos 

que formam o Centro de Idosos do município, acerca da importância do debate sobre o 

envelhecimento e como reagir à chegada da terceira idade. Também espera que os idosos 

consigam promover praticas saudáveis ao longo da execução do projeto e até o 

encerramento do mesmo consigam acolher a chegada da terceira idade como um fato 

saudável e possam gozar de sua velhice com saúde e disposição.  

Os debates resultantes da apresentação de cada longa metragem serão registrados, 

compilados para posteriormente ser editados e expostos para a comunidade na forma de 

documentário. Além da produção do curta metragem, os resultados obtidos deste projeto 

serão apresentados em eventos como SECITEX, EXPOTEC e congressos relacionados 

a atividades extensionistas. Além disso, será escrito um relato de experiência sobre esta 

atividade a ser submetido na revista Diálogos de Extensão. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista a importância de discutirmos o envelhecimento populacional e a 

prática de vivências saudáveis na vida dos idosos, podemos perceber o valor que o 

presente projeto representa para a sociedade idosa promovendo o estímulo desses idosos 
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à atividades que não estão inseridas na sua vida cotidiana. É de suma importância que 

a terceira idade se sinta inserido na sociedade e não pense que está esquecido pela nova 

geração, devemos acolhê-los e realizar a promoção de atividades como a do nosso projeto 

para que assim eles possam manter corpos e mentes ativos e saudáveis, a fim de possuírem 

uma ótima qualidade de vida. 
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1 INTRODUÇÃO 

O envelhecimento da população tornou-se um problema social de significativa 
importância e traz grandes desafios para a sociedade. No cenário brasileiro, as projeções 
demográficas apontam para uma população cada vez mais envelhecida. Entretanto, o fato de 
viver mais não nos garante viver melhor, com saúde e qualidade de vida. Embora se 
compreenda que envelhecer não seja sinônimo de adoecimento, a velhice demanda cuidados 
devido às mudanças graduais e inevitáveis que ocorrem no corpo que envelhece. É fato que 
está temática vem ganhando visibilidade em âmbito mundial.  

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), no Brasil, 
o número de idosos passou de 3 milhões em 1960 para 7 milhões em 1975, 14,5 milhões em 
2000 e ultrapassou a marca de 20 milhões em 2010 (DALLEPIANE, 2009; BRASIL, 2010). 
Corroborando com Laslett (1991) em que considera o aumento da longevidade e qualidade 
de vida – resultantes do avanço das tecnologias médicas – e o surgimento das aposentadorias 
como os dois principais fatores que, em conjunto, garantem o ingresso dos sujeitos na 
terceira idade. 

O processo de envelhecimento é um período caracterizado por dois aspectos: a 
senescência e a senilidade. Em relação à saúde do idoso, de um lado, o envelhecer como 
processo progressivo de diminuição de reserva funcional - a senescência - e, do outro, o 
desenvolvimento de uma condição patológica por estresse emocional, acidentes ou doenças 
- a senilidade, que gera limitações no cotidiano do idoso, tornando-o menos autônomo e mais 
dependente. Dessa forma, a diminuição do nível de atividade pode levar o idoso a um estado 
de fragilidade (PILLATT, Paula; NIELSSON, Jordana; SCHNEIDER.).  

Nesse contexto, o Projeto “vivências em práticas corporais ao longo da vida” foi 
pensado como uma ação de caráter social a ser desenvolvido em uma efetiva parceria entre 
o IFRN, a Prefeitura de São Gonçalo do Amarante e a comunidade. Essa ação busca através 
de reflexões e das vivências em práticas corporais a promoção, a prevenção e a manutenção 
da saúde e qualidade de vida (QV) dos idosos da comunidade de São Gonçalo do Amarante. 

Ressalta-se que a qualidade de vida é um bem-estar indissociável das condições do 
modo de viver: saúde, moradia, alimentação, transporte, situação econômica, interação 
social, estilo de vida, entre outras. 

Nesse sentido, o objetivo desse trabalho foi de avaliar a qualidade de vida dos idosos 
que participam do referido projeto identificando as dimensões por meio da aplicação do 
questionário WHOQOL-Old (OMS, 2015) que interferem diretamente na QV dos idosos. 
Posto isso, buscamos através desse estudo contribuir para as discussões do processo de 
envelhecimento humano.  
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2 METODOLOGIA 

Trata-se de uma pesquisa aplicada de natureza quantitativa, desenvolvida com os 
participantes do projeto de extensão (Vivências em práticas corporais ao longo da vida) 
realizado no IFRN campus São Gonçalo do Amarante- RN. A maioria dos idosos 
participantes do projeto (totalizando 120 participantes, mulheres e homens) são de baixa 
renda, estão inseridos no contexto crescente de violência, são portadores de doenças crônico-
degenerativas (sendo a hipertensão e diabetes as doenças mais recorrentes). O 
desenvolvimento do projeto se dá por meio de ações que envolvem alunos, professores, 
enfermeiros, médicos e a comunidade em geral. São realizadas reuniões semanais para 
determinação das metas a serem atingidas por períodos predeterminados e levantamento de 
material bibliográfico e normativo que serve de base para a concepção técnico teórica, 
planejamento das atividades a serem realizados. São desenvolvidas práticas corporais 
(hidroginástica, dança, caminhadas, jogos e ginástica funcional), passeios e eventos 
acadêmico e social. 

 Para o estudo foi utilizado o questionário WHOQOL-Old que mensura a qualidade 
de vida dos idosos, explicada por suas condições de vida e saúde. A pesquisa foi 
desenvolvida com 41 participantes com a idade mínima de 60 anos, a maioria são idosos 
aposentados de baixa renda, e com doenças crônico degenerativas. 

Quadro 1 - Etapas para o desenvolvimento da pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pelos próprios autores 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com relação ao questionário foi elaborada uma tabela para a discussão sobre os dados 
obtidos em alguns parâmetros selecionados (facetas e itens) trazidas pelo questionário 
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WHOQOL-Old, bem como, um gráfico que representa o nível de satisfação dos indivíduos 
em relação a qualidade de vida. 

Tabela 01. Distribuição das facetas e médias obtidas com a aplicação do questionário 
WHOQOL-Old. 

Faceta/Questão Média 
Desvio 
Padrão 

Funcionamento Sensório (FS)   
Old_01 - Intensidade da perda dos sentidos na vida diária  2,15 1,13 

Old_02 - Intensidade da perda dos sentidos nas participações em atividades 1,88 1,29 
Old_10 - Efeito de funcionamento dos sentidos na capacidade de interação 2,05 1,28 

Old_20 - Avaliação e o funcionamento dos sentidos 3,66 1,06 

Autonomia (AUT)   
Old_03 - Liberdade para tomar as próprias decisões  3,78 1,15 

Old_04 - Intensidade em que controla o próprio futuro  3,12 1,31 
Old_05 - Intensidade em que as pessoas respeitam a sua liberdade 3,63 0,97 

Old_11 - Capacidade de fazer as coisas que gostaria  2,95 1,47 

Atividades Passadas, Presentes e Futuras (PPF)   
Old_12 - Capacidade de satisfação com oportunidades para realizações na vida 3,56 1,32 
Old_13 - Capacidade de sentir que recebeu o merecido reconhecimento na 
vida  3,22 1,24 

Old_15 - Avaliação da satisfação com o que alcançou na vida 3,54 1,23 
Old_19 - Avaliação da felicidade em coisas a esperar no futuro  3,34 1,22 

Participação Social (PSO)   
Old_14 - Capacidade de ter o suficiente para fazer em cada dia  3,22 1,15 

Old_16 - Avaliação da satisfação com a maneira com a qual usa o tempo  3,76 0,97 
Old_17 - Avaliação da satisfação com o nível de atividades 3,85 1,20 

Old_18 - Avaliação da satisfação em participar de atividades na comunidade  3,76 1,20 

Morte ou Morrer (MEM)   
Old_06 - Intensidade da preocupação com a maneira pela qual irá morrer 1,85 1,13 
Old_07 - Intensidade do medo de não poder controlar a morte  1,8 1,12 

Old_08 - Intensidade do medo de morrer 1,95 1,18 
Old_09 - Intensidade do temor e sofrer dor antes de morrer 2,85 1,39 

Intimidade (INT)   
Old_21 - Intensidade do sentimento de companheirismo na vida  3,63 0,94 

Old_22 - Intensidade do sentimento de amor em sua vida  3,98 0,91 
Old_23 - Intensidade das oportunidades para amar 3,83 1,00 

Old_24 - Intensidade das oportunidades para ser amado  3,76 0,86 

Fonte: Autores próprios. 

As medidas coletadas na tabela 01, referem-se a média e desvio de padrão calculada 
por meio do somatório das facetas permitindo a compreensão do desempenho dos 
participantes relativo a cada uma delas. Foi possível observar que as maiores médias se 
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deram nas facetas, Participação Social (PSO) e Intimidade (INT) respectivamente, m=3,85 
e m= 3,98.  

Gráfico 01. Avaliação do nível de satisfação da qualidade de vida quanto as respostas 
obtidas no questionário WHOQOL-Old. 

 
Fonte: Autores próprios. 

 O gráfico 01, permite observar o score quanto ao nível de satisfação (pouco 
satisfatória, satisfatória e muito satisfatória) em relação a qualidade de vida dos indivíduos. 
De acordo com os dados coletados 10% dos indivíduos relataram pouco satisfação, 13,3% 
afirmaram um nível satisfatório, enquanto 76,7% alegaram estarem muito satisfeitos com a 
qualidade de vida de acordo com as facetas e itens aplicados.  

De modo geral, os indivíduos que participam do projeto apresentam um bom nível 
de satisfação e podemos relacionar este nível com as políticas públicas desenvolvidas, em 
que buscam inserir os idosos nos espaços públicos, favorecem à possibilidade de interação 
social e promoção à saúde, contribuindo em aspectos que favoreçam suas origens, a 
legitimidade e sua autonomia.  
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As melhorias da atenção primária à saúde, o desenvolvimento de políticas públicas 
saudáveis voltadas aos idosos e o novo paradigma da promoção da saúde, dentre outros 
fatores, contribuíram para que os indivíduos envelheçam saudáveis, atingindo idades cada 
vez mais avançadas (VERAS, 2009). 

Desta forma, a mudança de comportamentos e de hábitos de vida na perspectiva de 
se construir uma consciência coletiva acerca da importância e os benefícios relacionados ao 
processo de envelhecimento com qualidade de vida. Durante a velhice, programas regulares 
de caminhada, ginástica, hidroginástica, musculação, dança, ciclismo ou quaisquer outras 
modalidades de atividades leves e moderadas podem retardar os declínios funcionais e 
devem ser estimuladas considerando a condição biopsicossocial do idoso, Nogueira (2016).  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

De acordo com os resultados obtidos foi possível detectar o quão se faz necessária a 
avaliação da qualidade de vida em idosos, que em sua maioria são de baixa renda e com 
doenças crônicas. Foi possível perceber também que em relação ao nível de satisfação 
contido no gráfico feito a partir da base de dados dos questionários WHOQOL-Old, foi 
possível verificar que o nível mais baixo de satisfação das respostas foi da faceta 
funcionamento sensório (FS), destacando assim que o funcionamento das perdas nos 
sentidos nos idosos afetam sua qualidade de vida. 

Com isso, faz-se necessária uma nova contribuição para a área da saúde a partir da 
identificação das dimensões da qualidade de vida, o que possibilita ao setor da saúde do 
campus em parceria com a Gestão Municipal a promoção de ações efetivas para uma melhor 
QV para os idosos participantes do projeto de extensão, baseada em suas reais necessidades. 
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INTERATIVIDADE: PREVENÇÃO DO USO DE ÁLCOOL E 

OUTRAS DROGAS ENTRE ESTUDANTES 

XXX1; XXX2; XXX3; XXX4; XXX5 
1,2,3,4,5 IFRN – Campus Natal-Cidade Alta 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde 

 

RESUMO 

O projeto de extensão Interatividade tem 

como objetivo instrumentalizar os 

estudantes do Ensino Médio e 

Fundamental, com recursos específicos, 

para que possam lidar com as influências 

sociais relacionadas ao uso e abuso de 

álcool e outras drogas, e adquirir 

conhecimento sobre essas substâncias e 

suas consequências adversas à saúde. O 

projeto atuará com base em três pilares: 

informação coerente com a realidade atual 

do adolescente, discutida de forma crítica; 

habilidades de vida; e crenças normativas. 

A proposta é realizar estudos sobre o tema 

de drogas e oficinas com os estudantes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Drogas, Prevenção, Redução de danos, Adolescência. 

 

ABSTRACT 

The Interactivity extension project plans to 

equip middle and high school students with 

specific resources so that they can deal 

with social influences related to the use and 

abuse of alcohol and other drugs and 

acquire knowledge about these substances 

and their adverse consequences the health. 

The project will act based on three pillars: 

information consistent with the current 

reality of the adolescent, critically 

discussed; life skills; and normative 

beliefs. The proposal is to conduct studies 

on the subject of drugs and workshops with 

students. 

 

KEY WORDS: Drugs, Prevention, Harm Reduction, Adolescence. 
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1 INTRODUÇÃO 

O tema do uso e abuso de drogas é objeto de intenso e variado debate, 

particularmente sobre os mecanismos determinantes ou causais, dos quais emergem mais 

de uma centena de modelos explicativos, mas poucos consensos; e não é diferente quando 

se fala de prevenção do uso ou abuso de substâncias. Existe uma enorme dispersão nos 

modos de compreender a realização da prevenção nos diversos setores envolvidos com o 

tema. A ação preventiva supõe um entendimento sobre a sequência de fatos geradores do 

fenômeno a ser prevenido.  

Com essa sequência temporal como referência, podem-se desenhar as ações em 

pontos que antecedem a eclosão do fenômeno. Assim, a prevenção busca atuar: de modo 

a impedir que o uso de drogas ocorra; de modo a reduzir o uso de drogas quando não se 

tem meios que o impeça; de modo a postergar o início do uso de drogas; de modo a evitar 

a transição de um uso esporádico para um uso frequente ou abusivo.  

Em 2018 realizamos a pesquisa “Exploração e aplicação do termômetro de fatores 

de risco e proteção para o uso de álcool e outras drogas entre os estudantes do ensino 

médio integrado do IFRN Campus Natal Cidade Alta”, com o apoio de uma aluna bolsista 

e mais quatro alunos voluntários. Observamos resultados positivos ao ver o engajamento 

da comunidade escolar e do grupo de pesquisa que enxergaram a importância de levar 

para dentro de sala de aula esse assunto de extrema importância, mas pouco discutido. 

Um dos resultados encontrados em uma primeira observação que pode ser feita olhando 

a soma dos fatores de risco e de proteção de cada turma é que a família se constitui o 

principal fator de proteção, enquanto que a comunidade – neste caso, a comunidade do 

entorno do campus – constitui-se no principal fator de risco.  

A segunda fase do projeto consistiu em discussão nas turmas onde foram coletadas 

sugestões de atividades de prevenção: rodas de conversas com alunos e pais, com o 

objetivo de esclarecer sobre os benefícios e malefícios das diversas substâncias; 

campanhas na comunidade para a diminuição de venda de álcool e tabaco para menores 

de idade; participação em ações sociais comunitárias com atividades de prevenção ao uso 

de drogas voltas para jovens da comunidade; melhoria do diálogo e das relações entre 

educadores e estudantes; entre outros.  

Programas alicerçados na transmissão de conhecimento, com foco na informação 

para a mudança de comportamento, têm pouco efeito comprovado. O tipo de mensagem 

deve ser relevante aos educandos e aplicável às experiências cotidianas, mas a informação 

isolada é uma estratégia ineficiente. Programas interativos são, pelo menos, duas vezes 

mais efetivos do que programas não interativos e requerem facilitadores habilitados no 

manejo de grupo; eles devem ser implementados de modo a promover o intercâmbio de 

ideias entre os educandos.  

A maneira de fazer isso é por meio do desenvolvimento de conhecimentos e 

habilidades, e da escolha sobre quais valores cultivar junto aos educandos. Três pilares 

são essenciais, que, se trabalhados de maneira integrada, potencializam os resultados da 

prevenção:  
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1. Informação coerente com a realidade atual do adolescente e discutida de forma 

crítica: cigarros, álcool, e medicações sem prescrição médica são drogas que os 

adolescentes mais jovens podem já ter experimentado. Além disso, as drogas ilícitas estão 

se tornando cada vez mais parte de suas vivências nesta fase da vida. Devem-se incluir, 

de maneira curricular, informações sobre drogas e seus efeitos adversos, porém sabe-se 

que trabalhar com essas informações tem mais efetividade quando as mensagens estão 

integradas às experiências cotidianas dos adolescentes; esse é o motivo pelo qual a 

proposta visa mesclar explicações a respeito das drogas com pensamento crítico. 

Conversar com os colegas e/ou pais sobre as informações existentes (referentes às 

drogas), em um ambiente protegido (como o da sala de aula), pode ser muito proveitoso 

para rever tais informações e crenças.  

2. Habilidades de vida: trata-se de um conjunto de aptidões que engloba a 

capacidade de apreciar e respeitar os outros, criar relações positivas com a família e os 

amigos, ouvir e se comunicar de modo eficaz, confiar nos outros e assumir 

responsabilidades. É importante trabalhar as habilidades de: autoconhecimento, 

relacionamento interpessoal, empatia, lidar com os sentimentos e com o estresse, 

comunicação eficaz, pensamento crítico, pensamento criativo, tomada de decisão e 

resolução de problemas.  

3. Crenças normativas: é o processo no qual a crença em algo se torna a norma 

que rege o comportamento. Se essa confiança for baseada em informações ou 

interpretações equivocadas da realidade, a norma não será adequada. Adolescentes 

tendem a ter crenças exageradas, relacionadas à observação de atitudes de pares mais 

velhos (por exemplo, a de que quase todos usam drogas aos 16 anos); isso se torna uma 

regra e pode influenciar o seu comportamento.  

Este trabalho com foco preventivo em relação ao uso de drogas e outras 

substâncias poderá ter impacto significativo na comunidade externa visto que boa parte 

dos estudantes do primeiro ano do IFRN/CAL moram nos bairros próximos ao campus, 

e além disso, ofereceremos as mesmas oficinas para estudantes do último ano do Ensino 

Fundamental da Escola Municipal Santos Reis, localizada nas proximidades do Campus. 

O objetivo deste projeto é instrumentalizar os estudantes do primeiro ano do 

Ensino Médio do IFRN/CAL e os do último ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Santos Reis, com habilidades e recursos específicos, para que possam lidar 

com as influências sociais relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras drogas, e adquirir 

conhecimento sobre essas substâncias e suas consequências adversas à saúde. As metas 

do projeto são: realizar com os estudantes do projeto estudos sobre a temática de 

prenvenção ao uso de drogas na adolescência; planejar as oficinas para os estudantes do 

IFRN/CAL e da Escola Municipal Santos Reis; executar uma oficina por mês em cada 

turma que será o público-alvo, de agosto a dezembro, totalizando 20 oficinas. 

2 METODOLOGIA 

Quando se fala da defesa dos direitos de crianças, adolescentes e jovens, deve-se 

ter o compromisso de evitar o uso de drogas. Porém, a experiência mostra que tentativas 

e métodos de imposição das leis e regras não colaboram para alcançar esse objetivo. Para 
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que uma criança ou adolescente se posicione pelo “não uso” é preciso ir além das 

normativas, intervindo na dinâmica das comunidades, onde seus principais valores são 

criados. Tanto integrantes do seu grupo de amigos quanto pais e adultos próximos podem 

fazer o uso de substâncias psicoativas (lícitas e/ou ilícitas), regularmente, na presença dos 

jovens. Se o adolescente se identifica com os pais ou grupo de amigos, a tentativa de 

impor conceitos em que as drogas são vistas como “grande mal” pode colocá-los contra 

seus pares e, assim, fragilizá-los; paradoxalmente, coloca-os em risco e uso. O “não uso” 

é uma conquista a ser realizada junto, e não imposta.  

É por isso que a prevenção, neste campo, deve caminhar em direção à interrupção 

da sequência de fatores de risco ao uso de drogas. Este projeto se baseia no Programa 

#Tamojunto, um Programa de Prevenção do Uso de Álcool, Tabaco e outras Drogas, 

realizado nas escolas, adaptado a partir de uma metodologia financiada pela Comissão 

Europeia – Programa de Saúde Pública Comunitária e proposta pela Coordenação 

Nacional de Saúde Mental, Álcool e outras Drogas, do Ministério da Saúde do Brasil em 

parceria com o UNODC/Brasil.  

A proposta ancora-se, simultaneamente, em três eixos: desenvolvimento de 

habilidades de vida, elucidação do papel das crenças normativas e conhecimento e 

informação a respeito do tema. A metodologia enfatiza o caráter interativo, ou seja, 

estimula a troca constante de experiências entre os educandos, por meio de atividades 

lúdicas que integram elementos do estilo de vida dos adolescentes e suas crenças 

normativas.  

O público-alvo do projeto no Brasil é de adolescentes com média de 13 anos, 

porque essa é a faixa etária em que os jovens, em geral, começam a experimentar drogas, 

sobretudo cigarro, álcool e maconha. Tendo em vista os pressupostos teórico-

metodológicos explicitados, o projeto consistirá na realização de cinco oficinas em cada 

turma, com cerca de uma hora e meia a duas horas cada: 

Nº OFICINA OBJETIVOS 

1 Abertura 

Apresentação do projeto, estabelecimento de regras, 

esclarecimento sobre influências e expectativas do grupo, 

reflexão sobre os fatores que influenciam o uso de drogas. 

2 
O que você pensa reflete a 

realidade? 

Análise crítica das informações, reflexão sobre as diferenças 

entre opinião pessoal e dados reais. 

3 
Manifeste-se no mundo e na sua 

vida 

Promoção da assertividade e respeito com os outros, 

comunicação adequada de emoções. 

4 

Estratégias de enfrentamento, 

solução de problemas e tomada 

de decisões 

Lidando com desafios, solucionando problemas, fomento do 

pensamento criativo e autocontrole. 

5 
Estabelecimento de metas e 

encerramento 

Definição de objetivos de longo prazo e de curto prazo, 

avaliação do programa. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos com esse projeto alcançar com o público-alvo a redução do consumo 

regular ou abusivo de álcool e outras drogas, o adiamento do primeiro uso e a prevenção 

da transição do uso esporádico para o uso frequente. A cada oficina, esperamos atingir 

como resultados: 
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1. Oficina de abertura: elencar expectativas e construir combinados para a 

convivência durante as aulas; começar a refletir sobre seu conhecimento a respeito das 

drogas; aprender a identificar o quanto a influência de um grupo pode modificar o 

comportamento de uma pessoa; conhecer que há fatores pessoais, sociais e ambientais 

que aumentam a probabilidade do uso de drogas, como também elementos que protegem 

contra o uso abusivo. 

2. Oficina “o que você pensa reflete a realidade?”: sensibilizar-se para a 

necessidade de olhar, criticamente, para fontes de informações acessíveis, reconhecendo 

sua parcialidade e seus critérios; atentar para a influência que o discurso social tem em 

relação ao comportamento do uso de drogas e como este discurso constrói a percepção e 

os comportamentos individuais ou de determinado grupo; refletir, criticamente, sobre as 

diferenças entre o pensamento próprio, os mitos sociais e os dados científicos; conhecer 

os dados científicos sobre a frequência do uso de drogas em sua faixa etária. 

3. Oficina “manifeste-se no mundo e na sua vida”: identificar contextos nos quais 

é necessário ser assertivo; fornecer e reunir exemplos de expressões assertivas; aprender 

a colocar suas opiniões e defendê-las; aprender a respeitar os direitos e opiniões das outras 

pessoas. comunicar emoções de maneira efetiva. 

4. Oficina “estratégias de enfrentamento, solução de problemas e tomada de 

decisões”: identificar estratégias saudáveis de enfrentamento; refletir sobre diferentes 

características pessoais, avaliando-as de acordo com cada contexto; aprender que 

experimentar sentimentos negativos e pensar o que é possível fazer com eles; identificar 

e exercitar diferentes maneiras de solucionar problemas pessoais; desenvolver o 

pensamento criativo; distinguir entre consequências positivas e negativas de diferentes 

ações/soluções a curto e longo prazo. 

5. Oficina “estabelecimento de metas” e encerramento: reorganizar o 

planejamento de metas de longo prazo e transformá-las em objetivos de curto prazo; 

refletir sobre o projeto e explicitar o que aprenderam ou aplicaram em um contexto 

individual; avaliar o projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Esperamos com este projeto instrumentalizar os estudantes do primeiro ano do 

Ensino Médio do IFRN/CAL e os do último ano do Ensino Fundamental da Escola 

Municipal Santos Reis, com habilidades e recursos para lidar com as influências sociais 

relacionadas ao uso e abuso de álcool e outras drogas, e adquirir conhecimento sobre essas 

substâncias e suas consequências adversas à saúde. A disseminação dos resultados será 

feita a partir de apresentações em eventos do Campus/Reitoria (como a ARTIC), em 

congressos, produção de artigos, seminários, oficinas e outras produções acadêmicas. 
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SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO PARA AS UNIDADES 

DE SAÚDE DA CIDADE DE FLORÂNIA/RN 

Micarla Fernanda Morais e Silva  

IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Saúde.  

  

RESUMO  

A proposta desse trabalho é modelar e implementar um sistema de Prontuário Eletrônico para 

as unidades de saúde da cidade de Florânia/RN, percebendo o avanço da tecnologia em diversas 

áreas, acreditando que ela pode trazer mais eficiência e qualidade com os recursos que ela 

oferece, buscando atender a demanda geral de registros clínicos na cidade.   

PALAVRAS-CHAVE: Prontuário, Software, Saúde, Tecnologia, Florânia.  

  

  

ABSTRACT  

The purpose of this work is to model and implement an Electronic Health Record system for 

health units in the city of Florânia / RN, realizing the advancement of technology in several 

areas, believing that it can bring more efficiency and quality with the resources it offers, seeking 

to meet the general demand for clinical records in the city. 

KEYWORDS: Health Record, Software, Health, Technology, Florânia.  
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1 INTRODUÇÃO   

 As informações do paciente são imprescindíveis para o acompanhamento clínico 

dentro do ambiente hospitalar. O prontuário é de suma importância para esse 

acompanhamento, pois mostra todos os procedimentos, evolução, anotações utilizadas 

durante a permanência do paciente no hospital. Com o advento da informática e com a 

necessidade de registrar dados em formato digital, as formas para armazenar essas 

informações vêm se evoluindo.    

Percebe-se que nas unidades de saúde em estudo, o uso do formato de prontuário 

em papel vem sendo usado há muito tempo, mas, com o avanço da tecnologia, esse 

formato está sendo fadado ao desuso. Por isso, o prontuário eletrônico seria uma forma 

mais prática e eficiente para armazenar essas informações que vêm sendo registradas em 

papel. Dessa forma, essa pesquisa pretende desenvolver um sistema de prontuário 

eletrônico com uma base de dados que possa manipular todas as informações que nele 

contém.  

As unidades de saúde da cidade de Florânia/RN, foi escolhido para esse projeto, 

porque percebe-se inicialmente, um atraso na coleta e no preenchimento das informações 

dos pacientes, por ser uma grande demanda de atendimentos diários, o preenchimento se 

torna vagaroso, deixando assim o trabalho dos profissionais de saúde com pouca 

eficiência.  

2 METODOLOGIA   

Inicialmente, houve a definição do projeto após vivenciar o dia-a-dia das unidades, 

a pesquisa bibliográfica para ter um panorama do tema, o planejamento de como seria o 

software, a coleta de dados com entrevistas e visitas as unidades, e, as ferramentas para o 

desenvolvimento do sistema. O prontuário eletrônico, segundo Massad, Marin e Azevedo 

Neto (2003), traz muitos benefícios, dentre eles pode ser destacado: o acesso rápido aos 

problemas de saúde e intervenções.  

 

 

3037 



 

  

  
  
  
  
IFRN |  Campus   Mossoró    
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019   

Foi realizado uma pesquisa com pacientes que usam o atual prontuário, e foi visto que 

tem vantagens e desvantagens, como mostra os gráficos a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES   

Espera-se  que o software possa trazer mais eficiência e qualidade com os recursos que 

ele oferece, informatizando e possibilitando a agilidade na coleta das informações dos pacientes 

para os posteriores atendimentos, pois, o prontuário em papel usado atualmente, pelo fato de 

ser manuscrito muitas vezes é ilegível ou tem o conteúdo desordenado, além de ser fácil de ser 

perdido ou rasurado, pela fragilidade do material.  

  

Gráfico 1: Vantagens do Prontuário em Papel 

Gráfico 2: Desvantagens do Prontuário em Papel 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Com a implantação do software, o Prontuário Eletrônico irá contribuir para agilizar a 

coleta de dados dos pacientes, e assim, fortalecer a relação ente tecnologia e saúde. 
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A LIGAÇÃO ENTRE ACADEMIA E COMUNIDADES CARENTES 

ATRAVÉS DAS AÇÕES DE EXTENSÃO DE UM NEPP 

 

 

RESUMO 
 

O compartilhamento de conhecimentos 
entre comunidade e academia com ações é 
um dos pilares que sustenta os projetos de 
extensão em institutos e universidades. 
Assim, o presente projeto tem como 
objetivo promover, com o auxílio dos 
alunos do curso Superior de Tecnologia em 
Design de Moda do IFRN – campus Caicó, 

o trabalho de costura de uma cooperativa de 
mulheres carentes, através do 
desenvolvimento de um crachá prático em 
formato de bolsa para um evento acadêmico 
da UFRN. 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

The knowledge transfer between 
community and academy with actions is 
one of the main pillars that support the 
exercises of extension projects promoted 
by institutes and universities. Thus, this 
project aims to promote the popularization 
of the work of a sewing cooperative of 
needy women, through the development of 
a practical badge in the form of a 

scholarship for distribution at an academic 
event of the Federal University of Rio 
Grande do Norte. With the help of students 
from the IFRN Higher Course Fashion 
Design Technology - Caico campus, the 
aesthetic design of the scholarship was 
planned, and the materials came from the 
discarded waste of the local costume shops. 

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão, Comunidades carentes, NEPP, Design de moda, Resíduos. 

KEYWORDS: Extension, Community needs, NEPP; Fashion design, Waste. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A região do Seridó é muito conhecida pela produção de artigos têxteis e de confecção 

como vestuário, cama, mesa e banho, além do famoso bordado seridoense (FIERN, 2017). A 

cidade de Caicó, a capital do Seridó, é a segunda maior produtora de bonés do Brasil, hoje se 

tornou também um polo comercial (FIERN, 2019). 

Com o crescimento da demanda local, muitas oficinas de costura começaram a 

desenvolver produtos para enriquecer a economia seridoense, com isso muitas cooperativas 

foram se formando, assim, dando um suporte financeiro para comunidades carentes, muitas 

delas através de parcerias e apoio de algumas instituições da região. 

Diante disso, com o intuito de contribuir para a economia do Seridó, o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – campus Caicó oferece os 

cursos técnicos profissionalizantes em vestuário nas modalidades integrado e subsequente, além 

do curso Superior em Tecnologia em Design de Moda, que é vinculado ao Núcleo de Extensão 

e Prática Profissional – NEPP do referido campus. 

As cooperativas locais se caracterizam normalmente pela união de um grupo de pessoas 

que buscam, em conjunto, se profissionalizar. Como consequência da região do Seridó ser berço 

de indústrias de confecção, a costura e o artesanato é a opção mais viável em primeiro momento 

para se investir. Essas cooperativas além de renda local, também servem de aporte para terapia 

ocupacional dos envolvidos, criação de laços familiares e em se tratando de uma formada por 

mulheres em situação socioeconômica inferior, ainda traz à tona o empoderamento e a 

independência. 

Em eventos acadêmicos, usualmente se faz a utilização de crachás para identificação 

dos envolvidos, material que em sua maioria são feitos de papel e tem como ponto de finalização 

o descarte sem consciência e com rapidez, de modo que diverge com a ideia de sustentabilidade 

na quão o mundo está prospectando e a transformação dessa peça em um produto prático pode 

se mostrar como uma saída para superar esses efeitos. 

Para tal, este projeto teve como objetivo aliar os conhecimentos adquiridos pelos alunos 

do curso Superior de Tecnologia em Design de Moda em conjunto com as experiências de um 

grupo de mulheres socioeconomicamente tidas como vulneráveis que por sua vez fazem parte 

de uma cooperativa de costureiras, para assim ser possível desenvolver um crachá que também 
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tenha a função de bolsa com destino a um evento acadêmico de âmbito nacional da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), transformando uma peça de descarte 

rápido em um produto com utilidade à longo prazo. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
Na atualidade, a inclusão vem sendo um movimento cada vez mais frequente na 

sociedade, e dentro das instituições de ensino não poderia ser diferente, ao mesmo tempo que a 

tríade que sustenta as visões dos instituto e universidades federais dizem respeito a ligação entre 

ensino, pesquisa e extensão, por isso o Núcleo de Extensão e Prática Profissional – NEPP tem 

como um de seus objetivos integrar as necessidades e interesses da comunidade ao meio 

acadêmico. No âmbito do IFRN, a extensão é definida como “um processo educativo, cultural, 

político, social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora 

entre as instituições e a comunidade externa, levando em consideração a territorialidade” 

(CONSUP, 2017, p. 2). 

Propor desse modo ações que liguem comunidades carentes com a academia é de suma 

importância para garantir uma cadeia social favorável, onde o conhecimento viria da união entre 

teoria e prática e teria assim aplicação social forte, sendo possível devolver em formato de 

conhecimento e ações práticas à sociedade o dinheiro investido nas universidades e institutos 

(LIMA, 2006; MELO NETO, 2002). 

 
3 METODOLOGIA 

 
Para o desenvolvimento do projeto, a metodologia adotada seguiu um número de etapas 

que são comumente utilizados para a criação de coleções de moda (TREPTOW 2013) e de 

desenvolvimento de produto (BAXTER, 2011), adaptadas para atender aos requisitos da 

demanda de desenvolvimento do crachá. Ou seja, as etapas seguiriam desde pesquisas como 

materiais, de campo, processos de criação de esboços e adaptação do produto e as etapas 

técnicas de modelagem, corte pelos alunos do Curso Superior de Tecnologia em Design de 

Moda e finalizando com a etapa de costura pelas mulheres da cooperativa. 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 
 

Para o seu início, trabalhou-se com um precedente estudo sobre qual material seria 

utilizado para a confecção das bolsas. Tendo em vista que a cidade de Caicó se apresenta como 

uma grande produtora de boné, tomou-se a decisão de utilizar os retalhos dos bonés que 

costumeiramente são descartados pelas fábricas, dessa forma visando tanto o fazer sustentável 

de produtos como a diminuição dos custos de produção por fazer uso de material que seria 

descartado, realocando-os em uma nova cadeia produtiva e dando-lhes valor agregado. 

Para tal, foi realizada uma pesquisa entre algumas bonelarias de Caicó para verificar e 

viabilizar a disponibilidade de doação dos resíduos para a confecção que se apresentou como 

favorável e bem sucedido, assim, após o recolhimento desse material foi desenvolvido o 

primeiro protótipo da bolsa com material primário para posterior análise com a equipe de 

costureiras que faz parte da cooperativa (figura 1). 

 
Figura 1 – Croqui e protótipo da bolsa 

 

Fonte: Arquivo do NEPP, 2019 
 
 

Seguiu-se então para a etapa onde foi determinado os aspectos estéticos que a bolsa 

carregaria, trabalhando também em conjunto com as opiniões das mulheres da cooperativa, 

buscando compreender os tipos de artesanatos que as mesmas trabalham e o modo como querem 

se apresentar à sociedade, com isso delimitando as especificidades do produto, como aspectos 

estéticos, tamanho, padrões e motivos. 

Com todas as decisões tomadas e modelo final desenvolvido, pela falta de maquinário 

necessário na comunidade trabalhada, a equipe do Núcleo de Extensão e Prática Profissional – 
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NEPP tomou como iniciativa viabilizar o corte dos materiais  no laboratório de corte do IFRN 

–  campus  Caicó  (figura 2), onde posteriormente  foi entregue ao grupo da cooperativa para a 

 

 

finalização com a etapa da costura até o mês de setembro/outubro do ano de 2019. 
 
 

Figura 2 - Processo de corte dos retalhos doados pelas bonelarias 
 

Fonte: Arquivo do NEPP, 2019 
 
 

Com tudo exposto, espera-se ter como resultado uma propagação maior do trabalho das 

mulheres da associação, divulgando-as em âmbito nacional através do contato do público com 

o produto em evento acadêmico, aumentando desse modo uma possível demanda de pedidos 

que alavanquem suas vendas e auxiliem em um ambiente socioeconomicamente desfavorecido, 

trazendo-os uma crescente renda. Além de tudo, espera-se também propagar a ideia de 

sustentabilidade por intermédio da aplicação dos retalhos que seriam descartados das bonelarias 

na construção de um novo produto. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Tendo em vista as colocações postas, é possível perceber a importância colocada sobre 

o projeto visto que segue duas vias de importante contribuição, sendo elas a popularização de 

comunidades carentes femininas em um ambiente de visibilidade nacional e a possibilidade de 

os alunos em formação do curso de Design de Moda exercerem sua prática profissional em 

contato com um público que se encontra em um patamar em que não são valorizados em 

demasia. 
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

 

 

RESUMO 
O NUPPE é um projeto de extensão que desenvolve 
a prática profissional dos alunos do curso de 
Edificações do IFRN campus São Gonçalo do 
Amarante. Oferece serviços técnicos nessa mesma 
área para a comunidade externa. Com o fluxograma 
de todas as atividades proposta, nota-se a 
metodologia de trabalho seguida. Os resultados são 

caracterizados com as demandas principais em 
projetos residenciais e serviços de Arquitetura, 
porém, a tipologia dos projetos em geral é 
diversificada.  Com o passar dos anos, houve um 
aumento de demandas como também, melhorias na 
organização e gestão de projetos.

 

 

 

ABSTRACT 
The NUPPE is an extension project that develops the 
professional practice of the students of the IFRN 
Buildings course at São Gonçalo do Amarante 
campus. It offers technical services in this same area 
to the external community. With the flowchart of all 
the proposed activities, we note the work 

methodology followed. The results are characterized 
with the main demands on residential projects and 
architecture services, however, the typology of 
projects in general is diversified. Over the years, there 
was an increase in demands as well as improvements 
in project organization and management.

PALAVRAS-CHAVE: Prática profissional. Extensão. Projetos de Edificações. Serviços técnicos. 

KEYWORDS: Professional practice. Extension. Building projects. Technical services. 
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1 INTRODUÇÃO   

No processo de urbanização, a alta densidade populacional dos centros urbanos 

eleva os preços dos imóveis, suscitando a busca por áreas mais afastadas, com terras 

disponíveis a preços inferiores, ocupando o que acaba por se tornar as regiões 

metropolitanas. Dessa maneira, a realidade das periferias mostra a predominância da 

população de baixa renda que se fixa nessas áreas em busca de imóveis com valores 

inferiores aos praticados nos grandes centros urbanos. Nesse contexto, a habitação é tema 

central do problema, onde são recorrentes questões como construções ilegais e falta de 

licenciamento dos imóveis. Esse é o caso de São Gonçalo do Amarante: cidade que 

compõe parte da Região Metropolitana de Natal/RN.  

Observando-se essa realidade e dentro do escopo de atuação do curso de 

edificações do IFRN campus São Gonçalo do Amarante, foi criado o NUPPE (Núcleo de 

Prática em Projetos de Edificações), voltando-se à prestação de serviços gratuitos de 

elaboração de projetos de edificações para a população de baixa renda. O Núcleo iniciou 

suas atividades em 15 de agosto de 2016, com os objetivos de beneficiar a comunidade 

do município e região circunvizinha e proporcionar ao aluno a experiência de prática 

profissional ao aliar ensino e prática através da vivência de situações reais da profissão. 

O período de implantação, em 2016, foi caracterizado principalmente pela 

estruturação da parte administrativa do núcleo que iniciou suas atividades após a 

estruturação do espaço físico no bloco principal do campus, correspondente a uma sala 

de fácil acesso e visibilidade à comunidade. Nesse período foram criados o e-mail 

institucional e a logomarca como identidade visual. O sistema operacional se dava por 

meio de armazenamento de dados via sistema de nuvem, para facilitar a comunicação 

entre os arquivos que começavam a ser elaborados para que se formar, mais adiante, um 

banco de dados com arquivos de referência, visando otimizar e organizar as atividades. 

No ano posterior à sua criação, deu-se continuidade à estruturação do Núcleo em 

sua parte administrativa, porém a maior contribuição deste ano foi a divulgação do 

NUPPE para a comunidade externa. Esta ação se deu através do contato com a SEMURB 

(Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo) dos municípios de São Gonçalo 

do Amarante e Macaíba. Como consequência, observou-se o aumento das demandas que 

passaram de 4, em 2016, para 23 ao final de 2017, sendo prioritariamente serviços para a 

elaboração de projeto arquitetônico de edificações religiosas. 

Em 2018, entre outras ações, a que mais se destacou foi a de capacitação da equipe 

de extensionistas, por meio de minicursos dos softwares Revit Architecture e SketchUp, 

capacitações em levantamento topográfico, instalações elétricas e hidrossanitárias. Neste 

ano, aumentou significativamente o número de demandas de regularização fundiária.  

Neste ano de 2019, o núcleo está em fase de manutenção, porém apresenta 

algumas ações e resultados diferentes dos anos anteriores. Na etapa de seleção para os 

alunos extensionistas, o núcleo obteve a maior quantidade de inscritos desde a sua 

implantação: 59 candidatos. Outro ponto importante foi a submissão do Núcleo ao edital 

dos NEPPs (Núcleos de Extensão em Prática Profissional) em duas vertentes: NUPPE-
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Arq e o NUPPE-Con, respectivamente referentes à atuação do núcleo nas áreas de 

Arquitetura e Engenharia, já que estas atividades já são desenvolvidas no âmbito do 

NUPPE. Dessa forma, uma vez selecionada, a equipe foi dividida entre os dois núcleos, 

de acordo com a afinidade identificada no perfil dos alunos. Nesse ano, a nova equipe 

passou por um período de capacitação menor e o foco da atuação do NUPPE foi a 

conclusão das demandas: tanto as dos anos anteriores quanto as novas demandas. Vale 

salientar que no período de transição entre um ano e outro, a equipe de 2019 contou com 

a participação de uma extensionista de 2018, facilitando a capacitação da nova equipe. 

Também, neste ano, o sistema utilizado anteriormente passou a funcionar na própria rede 

do IFRN. Só no primeiro semestre de 2019, surgiram 21 demandas, quase o total de todas 

do ano anterior (23 demandas), totalizando 63 demandas desde 2016. 

A partir do breve histórico, o artigo tem como foco a apresentação do modo de 

funcionamento do NUPPE, a atuação no ano de 2019, alguns resultados alcançados e 

dados comparativos com anos anteriores. 

2 METODOLOGIA 

A metodologia de funcionamento do NUPPE segue a ordem apresentada no 

fluxograma de atividades (Figura 1). Nele está organizado a ordem de execução dos 

processos, desde o contato com o cliente à elaboração das documentações necessárias 

para a entrega dos projetos. 

Figura 1 – Fluxograma de atividades do NUPPE 

Fonte: Acervo do NUPPE, setembro 2018. 
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Inicialmente, o cliente traz ao NUPPE suas solicitações quanto as necessidades do 

projeto. Durante o atendimento, a ficha cadastral é preenchida e anexada ao banco de 

dados. O corpo técnico, constituído pelos professores, faz a análise da demanda e verifica 

se o serviço se encaixa nos requisitos estabelecidos pelo núcleo. Após a análise, é dado 

um retorno ao cliente. Nos casos de aprovação, é dado prosseguimento ao projeto.  

Nos casos em que a edificação já está construída, é realizado o levantamento 

arquitetônico. Quando não há construção, é realizado o levantamento topográfico do lote 

e por conseguinte o projeto arquitetônico. Caso necessário, são realizados os projetos 

complementares e relatórios. 

A partir do ano de 2019, mesmo diante da existência dos dois núcleos: o NUPPE-

Arq e o NUPPE-Con, a estrutura de funcionamento (Figura 1) se manteve a mesma. No 

entanto, as equipes de execução das atividades foram divididas conforme o perfil dos 

alunos. Nesse sentido, quando se trata de atividades de levantamento arquitetônico, 

projeto arquitetônico, regularização fundiária, entre outras, os serviços são destinados aos 

alunos que compõem a equipe de Arquitetura. Já no caso de serviços de laudo de vistoria, 

relatório de instalações hidrossanitárias, entre outros, destina-se à equipe do NUPPE-Con. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O NUPPE totaliza 65 demandas desde o início do núcleo. O acompanhamento das 

demandas é dividido nas categorias: em análise, em espera, projeto pós-visita, finalização, 

concluído e cancelado. Na Tabela 1 tem-se o quantitativo dos projetos do núcleo, 

cadastrados de acordo com o ano em que o projeto foi dado entrada, porém sua conclusão 

pode ter ocorrido no ano seguinte.   

Pode-se verificar, inicialmente, que em 2016, ano de implantação do núcleo, 

foram cadastradas apenas 4 demandas, número que aumentou significativamente em 2017 

com a divulgação na SEMURB de SGA e Macaíba. No ano de 2018 houve uma leve 

diminuição no cadastro de novas demandas, porém se registrou uma alta conclusão delas 

que se iniciou em 2018, mas se efetivou em 2019. Neste ano, o foco tem sido a conclusão 

dos projetos de 2019 e de anos anteriores.  

Tabela 1 – Situação do projeto pelo ano de cadastro 

 

 

 

Com relação à renda familiar dos beneficiários, pode-se observar no gráfico 1 que 

23% recebe entre 1 e 2 salários mínimos. Porém a maioria se apresenta no gráfico como 

Situação do projeto 2016 2017 2018 2019 Total 

Em análise 0 0 0 3 3 

Em espera 0 0 0 1 1 

Pós-visita 0 0 1 3 4 

Finalização 0 0 2 2 4 

Concluído 2 3 12 6 23 

Cancelado 2 20 8 6 30 

Total 4 23 23 21 65 
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“não informado”, principalmente devido ao fato de que na fase de implantação do núcleo, 

essa informação não era apresentada como obrigatória e muitas vezes ficava sem 

preenchimento. Atualmente a informação é exigida como obrigatória no ato do 

preenchimento da ficha, como meio de selecionar a população de baixa renda a ser 

beneficiada. Os dados revelam, portanto, que o NUPPE vem conseguindo êxito em sua 

razão de existir, mantendo seu foco direcionado ao público de baixa renda. 

O gráfico 2 mostra o percentual de projetos de acordo com sua tipologia, sendo a 

maioria de uso residencial. Outras demandas institucionais e voltadas para construções 

comerciais e/ou prestadora de serviços também são atendidas pelo NUPPE, porém em 

menor escala. O intuito é o de no futuro absorver apenas demandas de tipologia 

residencial, que é o grande público de baixa renda do município, contribuindo assim para 

a melhoria do ordenamento urbano do município. 

Gráfico 1 – Renda familiar média dos  

beneficiários com projetos ativos 

Gráfico 2 – Tipologia dos projetos 

cadastrados 

 

           A Tabela 2 mostra a matriz de serviços do NUPPE, bem como a quantidade 

registrada para cada serviço. Observou-se que em sua maioria foram requisitados projetos 

de levantamento arquitetônico, projeto de Arquitetura e projeto de instalações 

hidrossanitárias. 

Tabela 2 – Situação dos serviços demandados pelos projetos ativos 

SERVIÇOS CONCLUIDO ANDAMENTO ESPERA TOTAL 

Laudo de vistoria 1 1 1 3 

Levantamento Arquitetônico 7 4 - 11 

Levantamento topográfico 2 2 - 4 

Memorial Descritivo 1 1 - 2 

Quantitativo/Especificações/Orçamento 1 - - 1 

Projeto Arquitetônico 6 1 - 7 

Projeto Arquitetônico de Reforma  1 - - 1 

Projeto Complementar de 

Acessibilidade 

- - - 0 

Projeto de Instalações Elétricas - 1 1 2 

Projeto de Instalações Hidrossanitárias 2 2 2 6 

Relatório de Impacto de Vizinhaça - - - 0 

Maquete eletrônica 1 - - 1 

TOTAL 22 12 3 38 

62%

23%

15%

Rensidêncial
Institucional
Comércio e/ou serviço

10%

23%

20%

47%

Até 1 salário mínimo De 1 a 2 salários mínimos

Acima de 2 salários mínimos Não informado
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       Percebe-se ainda, através do gráfico 3, que entre os serviços que estão em atividade, 

sua maioria foi concluído, isto se justifica por diversos fatores, como por exemplo o 

tamanho da equipe, que neste ano de 2019 aumentou, possibilitando o atendimento às 

demandas de forma mais rápida. Além disso, foi implantado um novo sistema de 

administração do núcleo, baseado no já existente no NEPPCON, que é o núcleo do 

campus Natal Central. A implantação do sistema e adaptação à realidade do NUPPE tem 

contribuído para o aumento do número de projetos concluídos. Acrescenta-se a isso o fato 

de que o tempo dedicado à capacitação este ano foi reduzido para destinar os esforços na 

conclusão dos projetos deste ano e dos anos anteriores. Os demais dados demonstram que 

as atividades realizadas pelo núcleo estão progredindo e gerando resultados (finalização 

e entrega de projetos aos clientes).  

Gráfico 3 – Situação dos serviços demandados pelos projetos ativos 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O NUPPE vem alcançando seus objetivos com o passar dos anos de atuação, 

consolidando-se como Núcleo de Extensão e Prática Profissional ao prestar serviços à 

comunidade externa e ao proporcionar a vivência da pratica profissional aos alunos. 

Mesmo com novas demandas no ano em vigor, foi possível um bom 

acompanhamento dessas, além da finalização das demandas de anos anteriores, 

conseguindo superar em apenas um semestre, todo o ano anterior. Isso foi possível através 

de um processo de melhorias na gestão organizacional do Núcleo, ajudando no seu 

desenvolvimento, bem como ao aumento do número de alunos extensionistas do núcleo. 

Assim, o NUPPE, hoje composto pelo NUPPE-Arq e NUPPE-Con, está em sua 

fase de manutenção, consolidando-se enquanto núcleo e desenvolvendo plenamente as 

atividades a que se propõe. 
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Ovino System: Gerenciamento digital de ovinos 
 

 
 
 
 

RESUMO 
 
 
 
 

A ovinocultura faz parte do setor primário da 
economia. Ela produz carnes e lã, por exemplo. 
Além disso, ela pode ter o objetivo de ensino, 
como no IFRN-Campus Ipanguaçu. Lá, a 
atividade é desenvolvida tanto para produção, 
quanto para ensino. Mas, suas formas de 
gerenciamento são precárias, pois o setor exige 

uma grande quantidade de planilhas para 
gerenciar dados sobre os ovinos, como por 
exemplo o nome e a raça. O projeto objetiva a 
melhora do gerenciamento através de um 
software desenvolvido especialmente para o 
setor. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Ovinocultura, software, gerenciamento, dados, planilhas. 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
 

Ovinoculture is part of the primary sector of the 
economy. It produces meats and wool, for 
example. In addition, it can have the aim of 
teaching, as in IFRN-Campus Ipanguaçu. There, 
the activity is developed for both production and 
teaching. But their forms of management are 
precarious, because the sector requires a large 
amount of spreadsheets to manage data on 
sheep, such as name and race. The project aims 
to improve management through software 
developed especially for the sector. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Hodiernamente, a tecnologia se propaga com imensa facilidade e com isso a 
sociedade tende a se adaptar a este fato. E com isso, vale relatar que grande parte da 
população mundial felizmente possui acesso à tecnologia, segundo a pesquisa realizada 
pela ONU (G1, 2018). E com este efeito, cria-se um ambiente mais fácil e adaptado ao 
consumidor, ou seja, cidadão comum. 

Com isso, a Ovino Systema é um projeto desenvolvido para explorar os 
benefícios do meio digital visando sua facilidade de utilização a partir da necessidade 
encontrada no setor da Ovinocultura, no qual se integra ao complexo da Fazenda-Escola 
do IFRN – Campus Ipanguaçu. Logo, o desenvolvimento de um software que integre 
um sistema de informação para o setor é fundamental para disponibilizar os requisitos 
desejados e sanar suas dificuldades. 

Paralelo a isso, é importante ressaltar que o desenvolvimento do setor da 
Ovinocultura é fundamental para o Instituto e seus discentes. Porém, os dados do setor 
são armazenados em planilhas eletrônicas, sujeitas à constantes perdas logo pela má 
organização de dados e possuem um difícil acesso, apenas disponível para o 
Coordenador do setor e tendo meios de interação complicados e volumosos pela 
quantidade de planilhas, dificultando sua manutenção, consequentemente atrapalhando a 
gestão. 

Por isso, solucionar essa carência de dados é a prioridade do Coordenador da 
Ovinocultura, e assim, para possuir o desejado armazenamento de dados completo, com 
isso, disponibilizando diversas funcionalidades de auxílio, seja elas: maior 
confiabilidade de dados, podendo assim, gerar relatórios em conjuntos com dados 
antigos, sem correr o risco de perda de informações, e o eventual controle de visitas, 
trazendo para o Coordenador uma maior segurança e controle sob os dados. 

 
Logo, desenvolver um sistema de informação de fácil utilização e adaptado para 

solucionar os problemas de dados no setor é o objetivo principal do projeto. Melhorando 
o monitoramento dos funcionários, promovendo uma melhor administração de dados e 
assim, uma melhor visualização do setor de Ovinocultura. 

 
Abrangendo também os objetivos de promover uma melhor consistência de 

dados, evitando perdas e gerando mais aplicações para monitorá-los E com isso 
disponibilizar o controle de visitas aos dados, seja a fins acadêmicos ou econômicos do 
Campus através de um perfil completo dos Ovinos com imagens e dados para 
identificação e cuidados necessários. 

 
Assim, com manutenção eficiente, de maneira facilitada e prática para todos os 

servidores relacionados à dados da Ovinocultura. Logo que na contemporaneidade, o 
indivíduo destina-se em direção à tecnologia e com isso, o projeto propõe a 
implementação de tecnologia para o sucesso da gestão. 
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Figura 1: Scrum. 

Para gerenciar e planejar o software, a metodologia Scrum é a melhor escolha, 
afinal, sua maneira de execução permite uma agilidade maior na construção do projeto. 
“O Scrum acelera todos os empreendimentos humanos. Não importa o tipo de projeto 
ou de problema, o Scrum pode ser usado em qualquer empreendimento, para aprimorar 
desempenho e resultados.”(SUTHERLAND, 2014). Segundo o site 
www.desenvolvimentoagil.com.br, o Scrum funciona dividindo o projeto em ciclos 
mensais (Sprints), nele, atividades são executadas num período de tempo. As suas 
funcionalidades são listadas na lista chamada Product Backlog. A cada novo Sprint, o 
Sprint Planning Meeting é feito, a equipe se reúne e o Product Owner (pessoa que 
define as prioridades do projeto) define as prioridades. A cada dia, um Daily Scrum 
(reunião da equipe, nela, as atividades do dia anterior são revisadas, identificando 
problemas e priorizando a atividade do dia) é iniciado. Ainda segundo o site, “Ao final 
de um Sprint, a equipe apresenta as funcionalidades implementadas em uma Sprint 
Review Meeting. Finalmente, faz-se uma Sprint Retrospective e a equipe parte para o 
planejamento do próximo Sprint. Assim reinicia-se o ciclo.” 

O projeto foi dividido em pesquisas (qualitativa e quantitativa) e sua aplicação 
no software de forma técnica. Primeiramente, as pesquisas serão utilizadas para adquirir 
informações sobre como o que o cliente deseja a estrutura do sistema e seus requisitos. 
A pesquisa qualitativa ocorrerá primeiro, e a qualitativa será realizada com o decorrer 
da construção do projeto. Dessa forma, os clientes poderão acertar detalhes do futuro 
software. 

A pesquisa qualitativa será utilizada para adquirir informações dos clientes. Eles 
serão questionados sobre como o setor funciona, suas falhas e o quais as melhorias que 
desejam. Os dados armazenados nas planilhas serão recolhidos logo em seguida. As 
respostas vão ser recolhidas e armazenadas para uso futuro. 

A pesquisa quantitativa vai adquirir informações de satisfação dos usuários da 
versão BETA do software. Esta pesquisa irá armazenar dos clientes as informações de 
satisfação, se os requisitos foram atendidos, se eles desejam uma alteração na estrutura 
do software. Será realizada durante a construção do modelo para que os detalhes sejam 
acertados, assim, promovendo não só uma melhora no software, mas também uma 
maior interação dos clientes com a modelo. 

 
 
 
 
 
 
 

2. METODOLOGIA 
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O projeto Ovino System possui um cronograma dividido em 7 meses. Durante o 
primeiro mês, as pesquisas qualitativas irão armazenar os dados sobre como o setor da 
ovinocultura no IFRN-Campus Ipanguaçu funciona, seus requisitos para a estrutura e 
funcionamento do software, juntamente com seus dados. Ao fim do mês, os dados da 
tabela serão recolhidos. 

A modelagem é a base do software, ela será feita no segundo mês para que já no 
terceiro mês, as pesquisas quantitativas recolham os dados sobre satisfação e possíveis 
sugestões. No quarto mês, a modelagem será voltada para atender as exigências 
impostas anteriormente. Do quinto ao sétimo mês, a implementação será realizada, a 
atividade mais trabalhosa do projeto. Mensalmente, pesquisas quantitativas serão 
realizadas para que os clientes possam acompanhar o andamento de seu software. 

 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O software Ovino System pretende sanar os problemas de gerenciamento do 
setor da ovinocultura dentro da Fazenda Escola no IFRN-Campus Ipanguaçu. 
Futuramente, com atualizações, ele poderá não só atender os usuários do instituto, mas 
sim de qualquer um que tenha interesse em automatizar sua produção de ovinos. Os 
produtores, de forma geral, irão se beneficiar com o sistema, afinal, poderão ter sua 
produção na palma da mão, podendo realizar chamados de diferentes tipos (aulas, no 
caso do campus por exemplo). 

Já foi realizado o primeiro levantamento de requisitos. O software possui sua 
modelagem básica pronta, ou seja, o alicerce para futuras modelagens e 
implementações. Python foi a linguagem escolhida devido a sua praticidade. Para 
concluir o projeto, será necessário concluir a modelagem, realizar as pesquisas 
quantitativas com os clientes e acertar os detalhes com os mesmos para a 
implementação. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto retrata um software de gerenciamento de ovinos. Através do meio 
digital, ele irá gerenciar vários aspectos do setor, como por exemplo o período 
reprodutivo. Ovino System irá auxiliar produtores de ovinos não só do instituto, mas irá 
ajudar os produtores da região. Com sua rapidez, simplicidade e ferramentas, irá 
melhorar a transparência do setor com o seu produtor. 

Em suma, o projeto Ovino System enriquecerá o nível de armazenamento de 
dados dos servidores relacionados à Ovinocultura, suprindo toda sua carência de dados 
seja numa melhor performance de armazenar e editar quanto o controle de segurança 
desejado, logo que diversas pessoas poderão estar relacionada com esses dados onde 
quer que esteja, e não só no computador do Coordenador. Além disso, há contribuições 
ao sistema acadêmico, seja por dados reais, trazendo um realismo para dentro de sala de 
aula 

 

5. REFERÊNCIAS 

3056 



5  

 
 
 
 
 

IFRN | Campus Mossoró eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 
SCRUM. Disponível em: <https://www.desenvolvimentoagil.com.br/scrum/>. 
Acesso em: 17 jul. 2019. 

SCRUM - KiApp. Disponível em: 
<https://www.kiapp.com.br/wp-content/uploads/2017/11/scrum.png>. Acesso 
em: 17 jul. 2019. 

SUTHERLAND, Jeff. SCRUM A arte de fazer o dobro do trabalho na 
metade do tempo. [s.i.]: Leya, 2014. Disponível em: 
<https://files.comunidades.net/magosidrakyan/a_arte_de_fazer_o_dobro Jeff_ 
Sutherland.pdf>. Acesso em: 22 jul. 2019. 

G1. Mais da metade da população mundial usa internet, aponta ONU: Até o final 
de 2018, 51,2% da população mundial estará usando a internet.. 2018. 
Disponível em: 
<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2018/12/07/mais-da-metade- 
da-populacao-mundial-usa-internet-aponta-onu.ghtml>. Acesso em: 25 jul. 
2019. 

 

. 

3057 



  
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

PROGRAMA MULHERES MIL: CURSO DE OPERADORAS DE 
COMPUTADOR 

SILVA, M. L. P.1 e SILVA, R. N.2 

1,2 IFRN – Campus Canguaretama 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

 

RESUMO 

 
 
O curso Operadoras de Computador ,     
oferecido pelo Programa Mulheres Mil, tem      
como objetivo ampliar os conhecimentos de      
mulheres em situação de vulnerabilidade nas      
disciplinas básicas de Língua Portuguesa e      
Matemática além de proporcionar a formação      
profissional e tecnológica, para que possam  

entrar no mercado de trabalho e ajudá-las a        
enfrentar problemas existentes em suas vidas.      
O curso é realizado no IFRN – Campus        
Canguaretama, com uma turma composta por      
30 mulheres que moram em municípios      
próximos ao Instituto. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: Extensão, Programa Mulheres Mil, Tecnologia 

 

ABSTRACT 

 
The Computer Operators Course, offered by      
the Thousand Women Program, aims to      
expand the knowledge of women in      
vulnerable situations in the basic subjects of       
Portuguese Language and Mathematics in     
addition to providing professional and     
technological training, so that they can enter  

 
the job market and help them cope with        
problems in their lives. The course is held at         
IFRN – Campus Canguaretama, with the class       
of 30 women who live in municipalities near        
the institute. 
 
 

 
 
KEYWORDS: Extension, Thousand Women Program, Technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Programa Mulheres Mil se destaca como um conjunto de políticas públicas que             
ajuda mulheres de baixa renda a superar dificuldades enfrentadas no dia a dia. A iniciativa               
foi criada com o objetivo de ajudar a concretizar uma das metas do milênio, definidas pela                
Organização das Nações Unidas, em 2000, buscando promover a autonomia de mulheres,            
erradicar a extrema pobreza e promover a igualdade entre os sexos (BRASIL, 2011). 

O referido programa foi lançado em 2007, e seu objetivo era promover a formação              
profissional e tecnológica de mil mulheres das regiões Norte e Nordeste até 2010, tendo              
como propósito garantir o acesso à educação profissional e à elevação da escolaridade, de              
acordo com as necessidades educacionais de cada pessoa (BRASIL, 2011). 

A Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica teve como meta para 2009            
expandir o programa para outras regiões do país, visando transformá-lo em uma política             
pública a ser implementada em todos os Institutos Federais de Educação, Ciência e             
Tecnologia, ampliando a oferta para as mulheres desfavorecidas do Brasil. A meta foi             
alcançada com sucesso, tanto que o Ministério da Educação resolveu oficializar o            
Programa Nacional Mulheres Mil, através da Portaria nº 1.015 de 21 de julho de 2011. 

No ano de 2016, o programa foi implementado no IFRN – Campus Canguaretama,             
ofertando o curso de Tecnologias Agroecológicas para Agricultura Familiar em          
Comunidades Remanescentes de Quilombos na Microrregião do Litoral Sul/RN, seguindo          
em 2017 com o curso de Reciclador e, em 2018, foi ofertado o de Operadoras de                
Computador. Em 2019, foi aberta a segunda turma deste Curso, destinando suas vagas às              
mulheres que residissem nas proximidades do Instituto, tivessem baixo nível de           
escolaridade e de renda e estivessem em situação de vulnerabilidade social. 

Com isso, o curso mencionado tem como objetivo geral ajudar na qualificação            
profissional, ligado ao eixo tecnológico Informação e Comunicação, visando oferecer uma           
capacitação inicial a mulheres que não tiveram a oportunidade de concluir a educação             
básica (BRASIL, 2016). 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso (2016, p. 8), os objetivos             
específicos são: 

● Formar profissionais para atuar no processo de edição de textos,          
elaboração de planilhas eletrônicas, apresentação de slides e        
compactação de arquivos;  

● Organizar entrada e saída de dados em sistemas de informação,          
conforme procedimentos técnicos de qualidade e atento às normas         
e políticas de segurança da informação e de respeito à propriedade          
intelectual;  

● Proporcionar a atuação das egressas como Operadora de        
Computador, desenvolvendo habilidades e competências     
necessárias para instalar, configurar e operar sistemas operacionais        
cliente, aplicativos de escritório e periféricos; 

● Desenvolver um currículo integrado e interdisciplinar,      
possibilitando que as mulheres atuem como sujeitos desse        
processo pedagógico; 
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● Possibilitar às estudantes oportunidades de relacionar os novos        
conhecimentos com suas experiências cotidianas, de modo a        
situá-las em diferentes momentos de sua vida. 

A seguir, apresentaremos de forma breve como o curso foi desenvolvido e os             
resultados alcançados no decorrer do projeto. Por fim, nas considerações finais, faremos            
uma reflexão, ainda que breve, dos impactos ocasionados pelo curso na vida das alunas. 

2 METODOLOGIA 

As inscrições para o curso Operadoras de Computador, em 2019, foram realizadas            
por meio do Edital Nº. 015/2018, divulgado no dia 04/12/2018. Houve 100 inscrições, mas,              
de acordo com o edital, só poderiam ter trinta alunas matriculadas. Para selecioná-las,             
foram analisados vários critérios. No dia 26/03/2019, saiu a divulgação do resultado            
parcial da seleção. O curso teve início em 03/04/2019, com durabilidade de seis meses e               
carga horária de 270 horas, e as aulas eram ministradas com professores do Instituto, em               
três dias.  

As alunas selecionadas classificam-se na faixa etária de 19 a 43 anos de idade e               
receberam uma bolsa auxílio no valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais). A turma teve                
assistência de uma aluna bolsista e uma voluntária que auxiliavam os professores e as              
alunas durante as aulas. Ambas cursam atualmente o Técnico de Nível Médio em             
Informática, na Forma Integrado no Campus Canguaretama. 

Os conteúdos estudados foram voltados, principalmente, à informática básica,         
como software para edição de textos, planilhas, slides, utilização da internet e e-mail,             
sistemas operacionais. As disciplinas ministradas foram nas áreas de Língua Portuguesa,           
Matemática, Saúde da Mulher, Autoestima e Empreendedorismo. Ao final, todas as alunas            
que tiveram bom desempenho durante o curso receberão um certificado de conclusão. No             
decorrer do curso, duas alunas desistiram, alegando que conseguiram um emprego. 

Nesta investigação, as pesquisas realizadas podem ser classificadas como         
exploratória, descritiva, qualitativa e quantitativa (SEVERINO, 2007). Exploratória porque         
o objetivo da pesquisa foi explorar as dificuldades enfrentadas por mulheres em situação             
de vulnerabilidade e assim fornecer informações para uma investigação mais precisa do            
problema. Descritiva porque foi realizado um estudo detalhado, com construção de dados,            
por meio de formulários. Por fim, qualitativa e quantitativa porque, mediante os            
formulários efetuados, pudemos observar qual a percepção das mulheres antes de iniciar o             
curso e comparar com a compreensão obtida durante o desenvolvimento do projeto. 

Através do Google form, dois questionários foram aplicados com as participantes           
do curso. Por meio desse instrumento de pesquisa, a seguir, detalharemos os resultados.   

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Para conhecer a opinião das alunas sobre o curso Operadoras de Computador, dois             
questionários, conforme já mencionamos, foram realizados: um, em 1º de agosto; outro,            
em 28 de setembro deste ano.  
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No primeiro questionário, foram realizadas sete perguntas, sendo 4 subjetivas e 3            
objetivas. Dentre elas, destacamos para este artigo: “Qual era a sua expectativa sobre o              
curso antes de iniciá-lo?” e “Depois de iniciado, qual a sua percepção sobre o              
desenvolvimento do curso?”. 

A partir de 22 respostas recebidas, podemos apresentar os seguintes dados: em            
relação à primeira questão, é possível observar através das respostas que antes de iniciar o               
curso as alunas se achavam incapazes de manusear um computador e esperavam aprender             
informática para que pudessem acrescentar em seu currículo uma qualificação profissional.           
Em relação à segunda questão, podemos ver que o curso atendeu as expectativas das alunas               
e o quanto ele foi fundamental para que elas descobrissem que são capazes de ir além. 

No segundo questionário, que representaremos através de quatro gráficos, pedimos          
que, pensando em uma escala de 1 a 4, onde 1 (um) é discordo totalmente e 4 (quatro) é                   
concordo totalmente, as alunas respondessem a algumas afirmações.  

 

                    
    Gráfico referente à pergunta 1.              Gráfico referente à pergunta 2. 
 

     Gráfico referente à pergunta 3.  Gráfico referente à pergunta 4. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com base nas respostas recebidas por meio do formulário elaborado, vimos a            
importância do Projeto Mulheres Mil e o impacto dele para a vida das participantes do               
curso Operadoras de Computador. Vale ressaltar que esse curso tem contribuído para a             
formação profissional e influenciado em sua maneira de enxergar os desafios que as             
mulheres enfrentam diariamente, dando a elas o estímulo e capacitando-as para sua entrada             
no mercado de trabalho. 
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Software de apoio ao pomar e o viveiro um Sistema de gerenciamento do pomar 
e viveiro da fazenda-escola. 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção. 

 

 

RESUMO 
 
Dentre os espaços da fazenda-escola do IFRN - 
Ipanguaçu, o viveiro e o pomar representam 
locais de tirocínio e fonte de recursos para o 
campus. Porém, ofícios inerentes como solicitar 
mudas, agendar visitas, gerenciar insumos 
dentre outras carecem de gestões de dados 
apropriados. Nesse contexto não se conhece no 

mercado um software capaz de suprir todas as 
penúrias. Portanto, este trabalho tem por 
objetivo propor um sistema de gestão, visando 
sanar problemas internos e dinamizar as 
atividades. A posteriori, pretende-se dispor para 
a comunidade produtora da região do Vale do 
Assú.

 

 

 

ABSTRACT 

 
Among the IFRN - Ipanguaçu school-farm 
spaces, the nursery and orchard represent places 
of training and a source of resources for the 
campus. However, inherent trades such as 
requesting seedlings, scheduling visits, 
managing inputs and others lack proper data 
management. In this context there is no known 
software in the market capable of supplying all 
the shortages. Therefore, this paper aims to 
propose a management system, aiming to 
remedy internal problems and streamline 
activities. A posteriori, it is intended to be 
available to the producing community of the 
region Vale do Assú. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema de Software. Sistema Web. Gerenciamento de tarefas. Consistência de 
Dados. Suporte Tecnológico. 

KEYWORDS:  Software System. Web System. Task management. Data consistence. Tech support. 
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1 INTRODUÇÃO 

A fazenda-escola do IFRN - Campus Ipanguaçu é uma importante fornecedora 
de produtos agropecuários não só para o próprio campus, mas também para outros 
campi, outras instituições e pessoas físicas. Além de ser um espaço de ensino-
aprendizagem para turmas internas e externas ao campus. Segundo Dantas apud 
Oliveira (2018): 

A Fazenda-Escola possibilita grande contribuição na formação 
dos alunos, aliando a teoria vista em sala, com a prática no campo. 
Atrelado a isso, também vem possibilitando a realização da prática 
profissional [...] além de ser base de pesquisa para todos os cursos e 
projetos desenvolvidos na unidade, em todas as áreas, inclusive, na 
licenciatura em química. 

Porém há alguns problemas na integração de informações. Os dados são 
guardados em planilhas eletrônicas dificultando sua manutenção e casualmente tendo 
problemas no armazenamento de dados primordiais para sua gestão. E segundo João, 
coordenador da fazenda, ainda não foi encontrado no mercado um só software capaz de 
suprir as necessidades e peculiaridades dos setores da fazenda escola. 

As visitas às localidades da fazenda em suma causam perda de tempo, pois é 
necessário ir até a coordenação para pedir uma visita, ás vezes indisponível causando 
frustação. Para solicitar mudas há o mesmo problema. Em alguns casos se faz 
necessário ir até a fazenda para obter a muda desejada correndo risco de não estar 
disponível. 

Os problemas supracitados são decorrentes de todo o armazenamento, integração 
e gerenciamento de dados serem realizados apenas utilizando planilhas eletrônicas. 
Logo, visando facilitar as atividades do setor, bem como gerenciar todos os processos e 
recursos, a construção e utilização de um sistema de informação é primordial. Segundo 
Bazzotti e Garcia (2006), “Na atualidade o mundo vive na era da informação, exigindo 
das organizações uma gestão estratégica eficiente, a qual pode ser facilitada pela 
utilização de recursos inteligentes oferecidos pela tecnologia de informação e sistemas 
de informação”. 

Considerando o exposto, o presente trabalho tem por objetivo a proposição, 
modelagem e implementação de um sistema de informação. O SCF, Sys Colheita-Feliz. 
Desenvolvido para o viveiro de mudas e o pomar da Unidade Agrícola-escolar, 
popularmente chamada de fazenda-escola. Todavia, este sistema será projetado para 
atender às demandas de qualquer usuário que se encaixe no mesmo contexto. 
Futuramente, pretende-se disponibilizar este produto para produtores locais, visando 
ajudar na gestão de seus negócios e, por consequência, impulsionar o 
empreendedorismo do Vale do Assú. Os objetivos específicos deste projeto incluem: 

Propor um novo modelo armazenamento de dados para fazenda-escola; 
Promover consistência, segurança e integração dos dados, possibilitando a 

geração de relatórios automáticos; 
Facilitar a visita e interação de terceiros com as localidades do setor, bem como 

a utilização do mesmo para aulas de campo e visitas técnicas; 
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Disponibilizar uma visão integrada dos dados do setor melhorando o 
gerenciamento interno de atividades e recursos. 

O maior desafio para a construção do SI será a comunicação com os 
coordenadores sabendo que eles não são da área da informação. Logo as funções á 
serem implementadas, assim como o modo com que serão realizadas serão solicitados 
por eles de forma muito abstrata, em vezes dificultando a criação do código. 

2 METODOLOGIA 

Para obter um planejamento e desenvolvimento do software dinâmico e ágil, 
será utilizada uma metodologia denominada Scrum. Segundo Kennedy (2010): 

A Scrum apresenta uma abordagem empírica que aplica algumas 
idéias da teoria de controle de processos industriais para o 
desenvolvimento de softwares, reintroduzindo as idéias de flexibilidade, 
adaptabilidade e produtividade. O foco da metodologia é encontrar uma 
forma de trabalho dos membros da equipe para produzir o software de 
forma flexível e em um ambiente em constante mudança. 

Segundo Rising e Janoff(2010), o Scrum é ideal para projetos em que os 
requisitos variem com o tempo, além de ser bastante adaptável a equipes pequenas. 
Portanto consolida-se a escolha do Scrum levando em consideração que a equipe ser 
reduzida. Bem como o os requisitos terem uma margem indefinida para mudança, 
ocasionada devido aos clientes (funcionários da fazenda) não serem da área de 
informática. 

Como mostrado na Figura 1 abaixo, o Scrum utiliza-se de uma técnica 
semelhante ao “dividir para conquistar”, pois reparte o problema em Sprints, ciclos 
interativos, sendo seccionado entre a equipe, representando uma tabela temporal das 
atividades a serem feitas. Ao começo do projeto se define a lista de requisitos funcionais 
e não funcionais a serem trabalhados, chamada Product Backlog. No começo de cada 
ciclo é feita uma reunião dos componentes com o cliente, o mesmo prioriza os itens, e 
depois a equipe decide qual será possível alcançar durante aquele Sprint. Esses itens sai 
da Product Backlog para a Sprint Backlog, que é a lista de itens de cada Sprint. A cada 
novo dia do Sprint a equipe de reúne para mostrar o produzido no dia anterior, os 
empecilhos e enfatizar o dia que se inicia. Ao final de cada Sprint a equipe apresenta o 
produto daquele ciclo em uma reunião e faz uma retrospectiva do que funcionou bem, o 
que pode melhorar e como melhorar. Após esses passos começa-se um novo ciclo até 
que o produto final esteja pronto. 
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Figura 1: SCRUM. 

 O desenvolvimento do projeto inclui as seguintes etapas: (I) levantamento de 
requisitos funcionais e não-funcionais; (II) modelagem e prototipação para validação 
dos requisitos; (III) definição da arquitetura do sistema; e (IV) implementação e testes. 

Paralelamente a estas etapas, estudos das tecnologias a serem aplicadas, bem 
como textos fundamentais serão realizados. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Sys Colheita-Feliz encontra-se em execução e atualmente as seguintes atividades 
foram realizadas: 

Levantamento de requisitos funcionais e não-funcionais através de entrevistas 
realizadas com clientes (funcionários do setor); 

Baseando-se nos requisitos, foram modelados diagramas de casos de uso, 
diagramas de classes e o diagrama entidade-relacionamento para 
definição/especificação do banco de dados; e 

Definição da arquitetura do sistema (vide figura 2). 
Para a consolidação do sistema de informação de maneira eficaz será seguido à 

arquitetura apresentada na figura 2 abaixo. Portanto o mesmo demandará de varias 
vertentes. São subdivisões do SI: 

Desktop: É a versão do sistema para computador tradicional; Mobile: É a versão 
do sistema para smartphones; Interface Web: É uma parte do sistema que representa 
uma páginas disponível para internet; Serviço REST: Em linhas gerais é o qual vai 
permitir a comunicação entre as interfaces Web, Desktop e Mobile do sistema. E 
posteriormente fazer o acesso ao Banco de Dados; e o Banco de Dados: É nele que são 
guardados todos os dados do sistema. 
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Figura 2: Arquitetura. 

 Para produzir O sistema de informação mostrado acima é necessário escolher 
uma linguagem para a programação do mesmo. Como se percebe na figura 2, foi 
escolhido Python para desktop e mobile, e seu framework Django para web. Decisão 
influenciada por suas vantagens, segundo Santana Neto e Galesi (2010): 

[...] as linguagens interpretadas que no inicio da nossa história 
eram lentas e sem muitos recursos, surgiram como uma alternativa 
poderosa às novas necessidades dos desenvolvedores, que precisam de 
flexibilidade sem perda de velocidade. [...] hoje as necessidades 
comerciais e grande complexidade dos sistemas favorecem os modelos 
de desenvolvimentos ágeis. Nesse contexto, temos Python, uma 
linguagem dinâmica com sua poderosa biblioteca padrão, e Django, um 
framework que abstrai grande parte da complicação do desenvolvimento 
web. Ferramentas que combinam perfeitamente com as ideias de 
metodologias ágeis. 

Para os próximos passos, pretende-se realizar a implementação e os testes 
necessários para que esteja pronto o sistema final. Visando finalizar a execução do 
projeto. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto propôs melhorar o armazenamento de dados; promover consistência, 
segurança e integração dos dados; Possibilitar a geração de relatórios automáticos; 
Facilitar a visita ao setor; e Disponibilizar uma visão integrada dos dados. De modo 
geral, a finalidade é a modelagem e implementação de um sistema de informação, o 
SCF. Para possibilitar esses objetivos, foram levantados requisitos, produzidas as 
modelagens e prototipações e definida a arquitetura do sistema. Como parte final, o 
projeto encontra-se na fase de implementar e testar. Acredita-se que o sistema será bom 
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para sanar problemas dos dados, dinamizar as atividades, evitar perda de tempo, bem 
como fomentar um avanço tecnológico importante. Do ponto de vista socioeconômico o 
trabalho trás todos os benefícios referidos para além da fazenda escola, estendendo-se 
para a comunidade do Vale do Assú. 

Futuramente, é primordial a proposição de um sistema que unifique os diferentes 
setores da fazenda-escola, permitindo homogeneidade e integração dos dados. 
Adicionalmente, uma integração com o SUAP parece ser interessante. 
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RESUMO 

 
A tecnologia sempre existiu em toda 
história e sempre estará em constante 
avanço. Esse avanço constante tem 
causado efeitos negativos para a terceira 
idade por se sentirem incapacitados para 
seguir inovando e aprendendo junto com a 
tecnologia. Visto essa deficiência, faz-se 
necessário projetos que incentivem a 

aprendizagem na terceira idade. Nesse 
contexto se insere o projeto Tec+60: 
Conectando gerações, que tem como 
principal objetivo a inclusão digital para a 
terceira idade. Ações como essa são 
oportunidades para melhorar a autoestima 
dos idosos perante a sociedade.

  

 
 

ABSTRACT 

 

Technology has always existed in all 
history and will always be in constant 
advance.  This constant advance has 
caused negative effects for the elderly 
because they feel incapable to continue 
innovating and learning along with 
technology.  In view of this deficiency, 
projects that encourage learning in the third 
age are necessary if necessary.  In this 

context the project Tec + 60: Connecting 
generations, which has as main objective 
the digital inclusion for the elderly is 
inserted.  Actions such as this are 
opportunities to improve the self-esteem of 
the elderly in society. 
 
 

PALAVRAS-CHAVE: Idade, Tecnologias, Inclusão digital, Avanço, História  

3069 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

1 INTRODUÇÃO 

A tecnologia está presente em todos os setores da sociedade, alterando de forma 

significativa no estilo de vida dos cidadãos. Os meios tecnológicos instalam-se cada vez 

mais no cotidiano das pessoas das mais variadas faixas etárias, que vão desde o relógio 

digital em que usam para acordar, o controle remoto da TV, o aparelho de celular, a 

consulta de preços no supermercado por meio do código de barras, o caixa eletrônico do 

banco, dentre outros. Mas se por um lado, o computador e suas tecnologias promovem 

melhorias à sociedade, por outro geram também um processo negativo que atinge uma 

significativa parcela da população que não possui acesso ao equipamento e/ou não detém 

os conhecimentos necessários para utilizá-los, como é o caso das pessoas da terceira 

idade, cuja capacidade em manuseá-los não é tão fácil, como para os jovens. Diante desse 

contexto, a pessoa idosa tende a ficar um pouco mais excluída socialmente por não ter 

acesso a tais tecnologias e/ou por não saber executar tarefas que para a nova geração pode 

ser considerada "simples". Dessa forma, o indivíduo passa a ser visto de forma 

ultrapassada e descontextualizada do mundo atual. Faz-se necessário oferecer programas 

e projetos de inclusão digital como uma forma de inclusão social ao mundo atual, e de 

diminuir o abismo entre os jovens e a terceira idade.  

A inclusão de digital para pessoas da terceira idade é um tema que vem tomando 

relevância no âmbito social, político, educacional e acadêmico, tanto no cenário mundial 

como no brasileiro. Mas que pouco tem se feito em relação à inclusão desse segmento da 

população, que muitas vezes se vê relegada à a margem do uso do computador e das suas 

tecnologias. Acredita-se que a aprendizagem de novas tecnologias entre idosos pode 

favorecer uma melhora na autoestima, potencializa a concentração, o raciocínio lógico e 

estimula a interação social, melhorando consequentemente a sua qualidade de vida. 

Alimentando a convicção que o conhecimento é uma poderosa ferramenta para a 

superação das desigualdades na sociedade atual, e que o idoso deve continuar inserido no 

processo de aprendizagem, dentre os quais o da aprendizagem tecnológica, o que 

proporcionará autonomia às suas atividades, sendo capaz de viver sua própria vida, é que 

se apresenta a intenção pela implantação do Projeto intitulado TEC+60: conectando 

gerações. 

A expectativa em relação ao presente projeto é a de que iniciativas que tem foco 

a inclusão digital de pessoas da terceira idade, possam proporcionar a esse público mais 

vida ativa e participação em uma sociedade que a cada dia se molda ainda mais em torno 

das novas tecnologias. Temos como objetivos promover a aproximação da pessoa da 

terceira idade com o computador e com os novos recursos tecnológicos, proporcionar 

noções básicas de informática, capacitar os idosos a utilizar o computador no seu dia-a-

dia, proporcionar para as pessoas da terceira idade melhores condições de realizar 

atividades cotidianas que envolvam as tecnologias, capacitar a utilizar a internet como 

KEYWORDS:  Age, Technologies, Digital inclusion, Advancement, History 
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fonte de pesquisa de novos conhecimentos e forma de integração social, e valorizar a 

participação dos idosos nas trocas e relações promovidas pelas palestras, oficinas e 

dinâmicas durante o aprendizado de Informática, visando contribuir para a inclusão 

digital dessa parcela da população. 

2 METODOLOGIA 

O Projeto TEC+60: Conectando gerações, desenvolvido no Campus Parnamirim 

do IFRN, tem como intuito atender o universo de cerca de 40 pessoas, com idades a partir 

de 50 anos e que prioritariamente residam no município de Parnamirim. 

As estratégias para chegar-se ao público-alvo serão: articulação com o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), Grupos de Idosos e Conselhos Comunitários 

existentes no Município, além de divulgação nos meios de comunicação/redes sociais e 

por marketing orgânico. 

As entidades acima citadas, consideradas parceiras dessa ação de inclusão social, 

foram convidadas a participarem de uma reunião de apresentação do projeto, para 

esclarecimentos de dúvidas e também para sensibilização dos seus associados. A partir 

de então, deu-se por aberto um período de inscrição, no qual os idosos interessados 

deveriam preencher uma ficha de inscrição, cujas informações eram necessárias para 

traçar os perfis dos candidatos/participantes. A realização das atividades propostas 

ocorrem, de modo geral, no laboratório de informática do IFRN Campus Parnamirim 

(principalmente os laboratórios 2 e 3) por monitores selecionados entre os alunos dos 

Cursos Técnicos Integrados em Informática e Mecatrônica desta instituição, 

proporcionando assim a oportunidade para que estes pudessem colocar em prática o 

conhecimento teórico tecnológico adquirido durante o curso ou por bagagem própria. 

Além do monitor instrutor, fizeram-se presentes também monitores voluntários 

que auxiliaram os idosos no aprendizado durante as aulas. Na edição de 2018, o curso 

obteve duração de cerca de 7 (sete) meses, contando com atividades realizadas duas vezes 

por semana, com duração de duas horas e meia cada. Os dias e os horários das atividades 

foram definidos conforme disponibilidade dos próprios idosos, dados informados no 

momento da inscrição para o projeto. Para um melhor aprendizado, formamos duas 

turmas de, em média, 15 pessoas: uma turma no turno matutino e outra no turno 

vespertino. Sendo assim, os monitores se organizaram a fim de lecionar nas turmas 

durante o turno inverso ao que estudam na instituição. As atividades a serem 

desenvolvidas durante o curso foram elaboradas de acordo com o grupo de alunos, 

respeitando-se os conhecimentos, limites, interesses, necessidades ou restrições destes. 

No final de cada aula, eram promovidas algumas dinâmicas e/ou textos reflexivos que 

trabalham - de forma rápida - aspectos referentes às relações interpessoais ou outras 

questões de interesse do público-alvo. 

Bimestralmente, nosso objetivo é contar com a participação de profissionais das 

diversas áreas do conhecimento, sendo realizada uma palestra ou uma oficina que 

trabalhará temas como: cidadania (direitos e deveres), comunicação (gestos, expressões), 

identidade (autoconhecimento, autoestima e saúde), integração (relações interpessoais e 
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familiares) e projeto de vida (educação e valorização da vida). Tais atividades foram 

sempre ministradas para o grupo completo de participantes do projeto (turma matutina e 

vespertina), reunidos em um só horário, a definir com ambas as turmas. Ao final do 

projeto, em todas as edições (2017, 2018 e 2019), os participantes respondem uma espécie 

de questionário de avaliação, a partir da qual faremos uma avaliação do projeto como um 

todo. Houve também uma certificação, nas duas edições anteriores, aos alunos com, no 

mínimo, 80% de participação nos encontros/nas aulas. 

As aulas ministradas no projeto são propositalmente adaptadas aos interesses, 

necessidades e “nível de conhecimento” e abstração dos alunos. A intenção é entregar os 

conteúdos da maneira mais dinâmica e simples possível - e com toda a paciência - para o 

melhor entendimento dos alunos. As aulas são ministradas em um laboratório de 

informática, contendo computadores funcionando normalmente para todos os alunos, 

proporcionando uma estrutura apropriada ao aprendizado dinâmico e prático. Além do 

método tradicional (quadro branco e piloto), utilizamos vários recursos audiovisuais, 

dinâmicos, games, ilustrações, metáforas; procurando sempre relembrar os conceitos e 

termos já lecionados nas aulas anteriormente, como uma revisão, para melhor fixação. 

Um dos nossos principais focos é a aplicação prática dos conhecimentos vistos em sala, 

por isso desenvolvemos atividades lúdicas e de fácil entendimento, as quais 

acompanhamos sanando possíveis dúvidas. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os principais resultados que se espera alcançar em consequência da realização do 

projeto em questão são: ajudar os participantes a perderem o medo do computador e a 

lidar com tecnologias em outros locais como, caixas eletrônicos, leitura ótica em lojas e 

supermercados, manusear aparelhos eletroeletrônicos, entre outros; melhorar as 

condições de interação social e estímulo à atividade mental e cognitiva dos participantes; 

contribuir para a elevação da autoestima e a valorização do idoso no seu meio social. 

    Outro ponto almejado é a troca de experiências e saberes entre os idosos e os 

estudantes, levando a criação de vínculos afetivos e a empatia construídas entre os 

mesmos. 

    A disseminação dos resultados atingidos ao final desse Projeto será realizada, 

através de variados instrumentos como nas redes sociais (página do facebook) e em vários 

momentos, como: no encerramento do Projeto no qual participará familiares dos idosos, 

servidores e estudantes do IFRN; após a conclusão das atividades os resultados serão 

apresentados em reuniões para os Grupos de Idosos e do CRAS do Município de 

Parnamirim 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Tendo em vista as informações aqui presentes, podemos trazer à tona os resultados 

práticos que o projeto TEC+60 tem gerado no âmbito social em que se encontra, como já 
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mencionado, traz ao idoso uma autonomia ao se deparar com as novas tecnologias, 

possibilitando uma interação maior entre os idosos e as praticidades da era atual. 

Além disso, a iniciativa promove um monitoramento de como anda a saúde da 

melhor idade, com ações preventivas e educativas voltadas especificamente para esse 

público como o acesso a palestras com diversos profissionais qualificados. Assim, 

proporcionando um bem-estar a essa população de uma forma leve e eficiente, dando a 

eles uma melhor qualidade de vida. 

E por fim, não podemos deixar de citar a nítida afinidade criada entre os idosos e 

os professores, a interação entre essas gerações traz ao projeto algo muito especial, em 

sala de aula não é apenas os alunos que aprendem, os professores, alunos do IFRN, 

também aprendem bastante. A troca de experiências, sejam elas de vida ou de informática, 

os laços criados, geram um ambiente agradável para se desenvolver um melhor 

aprendizado. 
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SISTEMA WEB PARA O NÚCLEO DE ARTES - CAMPUS JOÃO CÂMARA 

FRANCO, R. R.1; CARVALHO, S.V.B.2 e ARAUJO, M. R.3 
IFRN – Campus João Câmara;  

ÁREA TEMÁTICA: (Tecnologia e Produção) 

 

RESUMO 
Visando a necessidade de ter um vínculo com 
a comunidade externa ao campus para que, 
deste modo, pudesse propiciar um pouco das 
tão vastas oportunidades vigentes no âmbito 
cultural do IFRN-JC, desenvolveu-se um 
sistema web para o NUARTE-JC, utilizando 
como uma das ferramentas da informática a 

linguagem de programação Java e a plataforma 
de desenvolvimento play framework. Assim 
espera-se que, por meio deste trabalho, haja 
interação evidente do público externo nas 
manobras artísticas presentes no campus. 

 

 
PALAVRAS-CHAVE: IFRN-JC. NUARTE-JC. Sistema web. Software.
 

ABSTRACT
Aiming the need to have a link with the 
external community to the campus so that, in 
this way, it could provide a little of many 
opportunities effective in the cultural ambit 
from IFRN-JC, it was developed a web system 
to the NUARTE-JC, using as one of 

informatics tools the programming language 
Java and the development platform play 
framework. Therefore it expect that, through 
of this work, it has evident interaction with the 
external public in the artistic maneuver 
presents on this campus. 

 
KEYWORDS: IFRN-JC, NUARTE-JC, Web system, Software. 
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1 INTRODUÇÃO 

Faz-se notória a expansão de oportunidades para a comunidade de João Câmara 

desde a fundação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN). Há uma conexão necessária e visível entre as oportunidades e os avanços que 

ocorrem dentro do campus e entre os habitantes da cidade, pois a função dos Institutos 

Federais (IFs) não é apenas fazer com que o Instituto cresça internamente, e sim fazer com 

que o local onde o campus se encontra possa se desenvolver simultaneamente. 

Apesar do processo seletivo servir para que um pequeno grupo de pessoas (os 

selecionados) sejam contemplados com cursos profissionalizantes, laboratórios de ponta, 

entre outros meios de capacitação os quais a maioria das escolas públicas não são capazes 

de proporcionar, é evidente que algumas oportunidades poderiam ser expandidas para o 

público externo ao Instituto, tais como os propostos pelos cursos de Formação Inicial e 

Continuada (FIC) de música, teatro e afins, promovidos pelo Núcleo de Artes do campus 

João Câmara (NUARTE-JC). Esses minicursos inicialmente eram disponibilizados apenas 

para os discentes do IFRN-JC, ou seja, para o público interno, contudo, ao passar dos anos, 

observou-se que há uma necessidade maior de integração com o público externo. 

Consoante a isso e buscando um elo com a comunidade interna e externa ao campus, 

teve-se a iniciativa de desenvolver um software para o NUARTE-JC, disponível a todos os 

visitantes da página, contendo a história do Núcleo, os membros que o compõem, fotos de 

atividades exercidas por seus alunos, agenda de eventos e notícias sobre feitos culturais do 

campus. Desenvolveu-se, ainda, como principal vínculo entre alunos e não-alunos, a 

possibilidade de que todos que possuem interesse em inscrever-se em um minicurso do 

NUARTE-JC possam dispor de um login que permita a inscrição ao curso desejado e o 

acompanhamento de seu progresso durante o decorrer das ações. Ao final dele, o participante 

tem direito ao download do certificado com a assinatura digital do coordenador do 

NUARTE-JC. 

 

2 METODOLOGIA 

Para a consecução dos objetivos estimados, em uma primeira etapa, foram realizadas 

observações sobre a vivência dentro do âmbito do IFRN-JC e, ademais, foi feita a observação 

do público externo a ele, o qual apresenta um déficit no que diz respeito às experiências 

estéticas, conforme constatado em um diagnóstico feito pelo próprio coordenador do núcleo. 

O problema vigente consiste em que o público externo, em sua maioria, é constituído de 

alunos de escola pública, que, por sua vez, não possuem as mesmas oportunidades que alunos 

do Instituto. Contudo, o NUARTE-JC não poderia contemplar a todos com a mesma vivência 

que possuem os alunos do campus, mas seria capaz de alavancar sua vivência artística. Desse 

modo, propõe-se a ambos os públicos uma igualdade dessa vivência, por meio do elo 

instituído neste trabalho, o qual propõe oportunidade de ingresso em cursos de teatro, música 

e afins propostos pelo NUARTE-JC. 

Segundo Sommerville (2011), os requisitos de um sistema descrevem o que o sistema 

deve fazer, seus serviços oferecidos, os funcionamentos e suas delimitações. Tais requisitos 

ecoam o desejo do cliente. Consoante a isso, foi elaborado e aplicado um questionário ao 
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coordenador do Núcleo como forma de coleta de dados. Ele constituiu-se de perguntas como 

a importância da relação interpessoal entre o público interno e o externo ao IFRN-JC, a falta 

de acesso ao âmbito artístico do público externo, até as cores representativas do NUARTE-

JC, que são as cores usadas nesse site.  

Após ter compreendido o que o cliente deseja, Pressman (2011) sugere que seja 

iniciada a estruturação da maneira que o site começará a ser construído. As principais abas 

do sistema web requisitadas pelo coordenador do NUARTE-JC foram: “Início”, “Galeria”, 

“Notícias”, “Agenda”, “Membros”, “História” e “Cursos”. Todas possuem o intuito de fazer 

com que os visitantes do site possam estar por dentro das atividades que ocorrem dentro da 

“sala preta”, parafraseando o coordenador. O “Início” mostra as principais notícias no IFRN-

JC consoante ao meio cultural. A “Galeria” expõe fotos das atividades exercidas pelos 

alunos. Em “Notícias”, foi possibilitado ao usuário pesquisar a informação desejada. A 

“Agenda” é um calendário no qual os administradores do sistema marcam eventos culturais. 

Em “Membros”, mostrou-se os envolvidos no projeto do NUARTE-JC, com direito a dois 

representante dos alunos (os bolsistas do Núcleo). Na “História”, apresentou-se a 

constituição do Núcleo. Em “Cursos”, o principal vínculo de relação entre os usuários 

interessados nos projetos propostos, mostra os cursos disponíveis e possibilita a inscrição 

deles através de um sistema de login, ainda proporciona a oportunidade de um download do 

certificado do curso com a assinatura digital do coordenador do NUARTE-JC.   

Como segunda etapa, firmaram-se estudos e pesquisas na literatura, por meio das 

quais foram feitas investigações e comparações entre as tecnologias com o intuito de 

verificar se estas ofereciam o conjunto de técnicas necessárias para o desenvolvimento do 

projeto. Esses estudos iniciais foram primordiais para nossas escolhas das tecnologias que 

seriam utilizadas na construção de um sistema web de gerenciamento, o qual foi a melhor 

alternativa encontrada para sanar os desafios da problemática identificada.  

Visando os conhecimentos adquiridos nas etapas anteriores, escolheu-se como 

mecanismo de implementação básica do sistema de desenvolvimento play framework, que 

utiliza a linguagem Java com o paradigma de orientação a objetos. Para tanto, considerou-

se as contribuições de Ellis (2010), o qual explica a arquitetura Model, View e Controller 

(MVC), que é um modelo para construções de aplicações web. 

Ademais, observou-se que quase todos os sistemas online possuem uma versão 

responsiva e adaptada para telas de dispositivos mobile. Dito isso, e tendo o Bootstrap 4 

(THORNTON; OTTO, 2011) como principal ferramenta nesse quesito, visto que ele 

proporciona o redesenho para uso flat design, sendo facilmente implementado no HTML, 

utilizou-se dele na versão mobile desse site. 

Após esses feitos, destacou-se a modelagem do sistema. Tal modelagem tem a 

finalidade de explicitar de forma visual as funções do sistema e mostrar de forma detalhada 

como deve ser desenvolvida toda a sua estrutura interna, que está detalhada nos diagramas 

que seguem na seção 3. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

De antemão, fez-se um diagrama de caso de uso no modelo Unified Modeling 

Languag (UML), com o propósito de apresentar ao cliente, ou seja, ao coordenador do 

Núcleo, quais seriam as funcionalidades exercidas de acordo com o nível do usuário 

(administrador e usuário comum). Seguem abaixo os diagramas:  
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Figura 1 – Caso de uso usuário comum                 Figura 2 – Caso de usuário administrador

 

               Fonte: autores (2019)                                                  Fonte: autores (2019) 

               

Os casos de uso acima têm como objetivo expor as funcionalidades exercidas pelo 

usuário comum do sistema e o usuário administrador. Assim, o cliente pode examinar se as 

funcionalidades do usuário comum e do administrador estavam como foram solicitadas. 

Conforme citado nas obras de Pressman (2011) e Sommerville (2011), os requisitos 

são de suma importância e, neste trabalho, não foi diferente, tendo em vista que, sem a 

aprovação dos modelos UML aqui apresentados, não seria possível prosseguir para as 

próximas etapas do projeto. 

Sucessivamente as aprovações do cliente, foram expostas opções de layout e, de 

acordo com a preferência dele, chegou-se aos layouts finais: 
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Figura 3 – página inicial 

 
Fonte: autores (2019) 

Pode-se observar na figura 3 um menu embutido. Dentro do menu existem as abas 

solicitadas pelo cliente (“Início”, “Galeria”, “Notícias”, “Agenda”, “Membros”, “História” 

e “Cursos”) foram seguidos fielmente e distribuído em forma de menu, como também havia 

sido solicitado por ele. Entretanto, a aba “Membros” virá futuramente a ser descartada, tendo 

em vista que foi adicionada o seu conteúdo em forma de carrossel, que é uma funcionalidade 

do Bootstrap, a qual consiste em ficar passando imagens sucessivamente até voltar a imagem 

inicial, na aba “Início”. Ademais, mostra-se as notícias solicitadas pelo cliente na página 

inicial e os membros em segundo plano. 

 

Figura 4 – Aba de cursos 

 
Fonte: autores (2019) 

 

Como requisitado, na figura 4 é exposto todos os cursos adicionados pelo usuário. 

Dentro dos cards tem-se a opção “inscrever-se”, e, para que essa ação seja completa, faz-se 

necessário o login no sistema. 

Figura 5 - Login 
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Fonte: autores (2019) 

 

A aba login, apresentada na Figura 5, estabelece um vínculo entre o usuário e o 

sistema, o proporcionando a oportunidade de participar dos cursos expostos. Contudo, com 

a solicitação da inscrição em algum curso desejado, há status que determinam se o usuário 

pode ou não participar do curso, isso é determinado pelo administrador do site. Tais status 

consistem em “inscrito”, “não selecionado” e “em espera”. Caso o usuário não possua login, 

há a opção “cadastre-se”, possibilitando o login. Como sugestão complementar dada pelo 

cliente, mais adiante irá surgir a aba “Voz digital”, a qual se dará da seguinte maneira: o 

usuário logado terá a opção de submeter textos de autoria própria que possam ser publicados 

como exemplo: uma peça teatral, uma partitura musical e afins. Após esse feito, as produções 

serão analisadas pelos administradores e receberão a aprovação ou desaprovação para 

concluir se ela será postada na página ou não, dando assim o reconhecimento para os autores 

de todas as idades. 

Considerando que o sistema web não está em atividade, espera-se que, quando 

estiver, possa-se adquirir excelentes resultados, tais como; a integração da comunidade 

externa e interna ao campus por meio da funcionalidade no site instituída, e, o público 

externo obter formação crítica, por meio de uma experiência aprofundada dentro das várias 

extensões das Artes proporcionadas pelas ofertas fornecidas neste sistema web.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O projeto é de suma importância para comunidade acadêmica em geral, uma vez que 

concede a oportunidade de promover formação crítica por meio da relação interpessoal 

existente entre o aluno-atuante e o aluno-espectador. Ademais, com a construção do projeto, 

cumpriu-se a função social do IFRN de promover o acesso às experimentações artísticas à 

comunidade de João Câmara, de um modo geral. Desse modo, conclui-se que a relação entre 

ensino, pesquisa e extensão foi levada em consideração para o projeto de desenvolvimento 

do site, uma vez que, além do que foi explicitado acima a respeito das relações interpessoais 

e da função social do IFRN, conhecimentos gestados no curso técnico integrado em 

Informática foram, desde o início, acionados para a execução desse feito.   

REFERÊNCIAS 

ELLIS, Wayne. Introducing the Play Framework. [S. l.]: Wayne Ellis, 2010. 204 p.   

PRESSMAN, Roger S. Engenharia de Software: Uma Abordagem Profissional. 7. ed. New 

York: Ltda, 2011. 780 p. Tradução de: Ariovaldo Griesi, Mario Moro Fecchio. 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de requisitos: Elicitação e análise de requisitos. In: 

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 9o. ed. [S.l.]: Pearson Education do Brasil 

Ltda, 2011. cap. 4, p. 57-77.  

THORNTON, J.; OTTO, M. Bootstrap. 2011. Oficial website of the Bootstrap. Disponível em: 

<https://getbootstrap.com/docs/4.0/about/overview/>. Acesso em: 31 jul. 2019.  

 

3080 



TECNOLOGIA E
 PRODUÇÃO 

PÔSTER

3081 



                                             
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

                     

 

 

 

EDUCANDO COM SEGURANÇA: PROMOÇÃO DA SEGURANÇA 
CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO EM ESCOLAS MUNICIPAIS 

BEZERRA NETO, C. A.1; BRUNO, G. B. 2; RODRIGUES, R. G. P. 3; BARBOSA, K. R.4; ALVES, G. I. S.5  
1,2,3,4,5 IFRN – São Gonçalo do Amarante 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

 

 

RESUMO 
 
Pelo fato do Brasil ser um país em que muitas das 
suas escolas públicas não contêm uma estrutura 
adequada em relação às normas de segurança 
contra incêndio, o estudo do caso das três escolas 
municipais tem como objetivo identificar 
possíveis problemas, sugerir modificações nos 
mesmos e realizar uma capacitação para os 
funcionários que trabalham no local. O trabalho 
será realizado em etapas, começando pela 
revisão bibliográfica para se ter maior 
discernimento sobre o tema do  projeto, 
posteriormente foram realizadas visitas técnicas 
nas 3(três) escolas do Município de São Gonçalo 
do Amarante ,com o auxílio de checklists, que 
incluindo os dispositivos de segurança 
necessários que o local inspecionado deve 
conter, depois da análise do o grau de risco atual 
da edificação institucional e elencar os 
dispositivos necessários de segurança nos locais 
de acordo com as normas de instruções(normas) 
técnicas do corpo de bombeiros vigentes do 
Estado do RN, em seguida será feito a elaboração 

dos projetos técnicos, como diagnósticos, 
memorial descritivo que visam dimensionar os 
dispositivos de segurança necessários na 
edificação da instituição e adequar os existentes 
nos locais corretos caso seja preciso, e por fim 
realizar as capacitações para os servidores e 
alunos das escolas para que tenham 
conhecimento necessário em caso de uma 
ocorrência  de princípio de incêndio . Espera-se 
que a promoção e capacitação contra pânico e 
incêndio. Constatou-se que as visitas técnicas e 
capacitações direta dos alunos extensionistas e 
professores orientadores trouxeram expectativas 
positivas e sugestões para soluções de possíveis 
e aparentemente problemas pela falta de 
segurança, pôde-se através desses estudos, 
buscar de forma simples medidas de segurança, 
uma vez que as edificações institucionais 
receberam atenção no momento oportuno. 
Baseadas nas normas técnicas do Corpo de 
bombeiro do RN.

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVE:  Incêndio, Escolas, Prevenção, Combate e Problemas. 
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ABSTRACT 

 
Because Brazil is a country where many of its 
public schools do not contain an adequate 
structure in relation to fire safety standards, the 
study of the case of the three municipal schools 
aims to identify possible problems, suggest 
modifications to them and carry out a capacity 
for employees working on site. The work will be 
carried out in stages, starting with the 
bibliographic review to have greater discernment 
on the theme of the project, later technical visits 
were made in the 3(three) schools of the 
municipality of São Gonçalo do Amarante, with 
the help of checklists, which including the 
necessary safety devices that the inspected site 
must contain, after analyzing the current degree 
of risk of institutional building and listing the 
necessary safety devices in place in accordance 
with the instructions (standards) techniques of 
the current fire department of the State of RN, 
then the preparation will be made technical 

projects, such as diagnostics, descriptive 
memorial that aim to scale the necessary security 
devices in the construction of the institution and 
adapt those existing in the correct locations if 
necessary, and finally carry out the training for 
the servers and students of schools so that they 
have necessary knowledge in the event of a fire 
principle occurrence. It is expected that the 
promotion and training against panic and fire. It 
was found that the technical visits and direct 
training of extensionstudents and guiding 
teachers brought positive expectations and 
suggestions for solutions of possible and 
apparently problems due to lack of security, it 
was possible through these studies, simply seek 
safety measures, since institutional buildings 
received attention at the appropriate time. Based 
on the technical standards of the RN Fire 
department.

 

KEYWORDS:   Fire, Schools, Prevention, Combat and Problems. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a descoberta do fogo, novas possibilidades surgiram para auxiliar na 

sobrevivência e desenvolvimento do ser humano, porém também surgiram vários 

problemas relacionados a ele, como a ocorrência de diversos incêndios que ocasionaram 

a morte de muitas pessoas pelo mundo, e devido a isso, o homem vem tentando encontrar 

meios para diminuir a incidência de ocorrências e meios fáceis e rápidos para combatê-

las os princípios de incêndio de acordo com as Instruções Técnicas (IT) do corpo de 

bombeiros  do Rio Grande do Norte.  

De acordo com a instrução técnica do corpo de bombeiro n° 01/2018 aplica‐se aos 

processos de segurança contra incêndio adotados pelo Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado do Rio Grande do Norte (CBMRN). Observando as divisões e riscos das 

edificações para a promoção de segurança e o combate contra incêndio e pânicos. O 

projeto busca, por sua vez, conscientizar de forma simples e direta com base nas plantas 

impressas que compõe o processo, deve-se apresentar uma mídia, devidamente 

identificada, com os arquivos eletrônicos das plantas com a extensão em PDF ou 

CAD/CAM; as escalas adotadas devem ser as estabelecidas em normas oficiais. 

Os incêndios em escolas podem ser devastadores se não forem tratados com 

devida importância, já que por elas circulam um número de pessoas elevado, dentre elas 

diversas crianças e adolescentes, que sem o conhecimento adequado, estariam vulneráveis 

a determinada situação em relação aos incêndios, “A educação é considerada a chave para 

a prevenção e proteção contra incêndios. ” (DEL CARLO, 2008).  

Devido à falta de estrutura de grande parte das escolas públicas do Brasil, o risco 

pode ser considerado maior, segundo Klein (2016) em alguns casos, a falta de espaços 

adequados faz com que a segurança de materiais combustíveis seja prejudicada e assim 

facilitando o início e a propagação do fogo. 

2 METODOLOGIA 

Acerca do tema "Segurança Contra Incêndio e Pânico em Escolas", foi elaborado 

com base em artigos, livros e citações de diversos autores, assim como consultas a 

normas, leis e decretos. 

• Revisão bibliográfica 

• Aplicação da revisão bibliográfica em visitas nas 3 (três) escolas públicas 

• Inspeção nas escolas públicas 

Durante as visitas foram realizados registros fotográficos e preenchimento de listas 

de verificação para identificar a atual situação das instalações de segurança contra 

incêndio e pânico. Ao final desta etapa será produzido o relatório de visita de cada 

unidade visitada. 
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Na etapa de análise de risco, a identificação do grau de risco apresentado pela 

edificação de acordo com a atual situação de uso. Em seguida, serão elencados os 

dispositivos de segurança necessários em cada edificação. Tanto o grau de risco quanto 

os dispositivos de segurança serão determinados conforme as normas e instruções 

técnicas vigentes no Estado do RN. 

A etapa de elaboração de documentos técnicos consiste na concepção dos projetos 

técnicos e memorial descritivo das instalações de segurança contra incêndio e pânico de 

cada escola selecionada. Os projetos técnicos serão elaborados de forma a prever e 

dimensionar os dispositivos de segurança necessários. Nos projetos técnicos serão 

apresentadas as intervenções necessárias para adequação das instalações de segurança. 

Os memoriais descritivos serão elaborados logo após a conclusão dos projetos técnicos. 

A última etapa é a realização de ações de capacitação sobre a atuação na prevenção, 

abandono e combate a princípio de incêndio nas escolas. Estas ações serão realizadas com 

um grupo de funcionários de cada escola. Cada grupo capacitado será agente 

multiplicador do conhecimento apresentado. Tendo em vista a realização de revisão 

bibliográfica, elaboração de diagnóstico das edificações escolares, análise de risco das 

edificações, elaboração dos documentos técnicos. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao final do projeto é previsto promover a segurança contra incêndio e pânico de 

usuários de escolas municipais de São Gonçalo/RN. A promoção será realizada a partir 

da produção de documentos técnicos (projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico 

e memorial descritivo) das escolas escolhidas (Escola Vicente de Franca, Escola Dom 

Joaquim e Escola Rafael Bezerra), além das ações de capacitação sobre a atuação na 

prevenção, abandono e combate a princípio de incêndio. Sendo de extrema importância a 

manutenção de um ambiente seguro nas edificações, durante o tempo necessário para 

abandono do local sinistrado, evitando os perigos da intoxicação e falta de visibilidade 

pela fumaça, de acordo com a (Parte I IT n°15/2018). Os produtos obtidos serão 
fornecidos ao poder público municipal para que, com a devida implantação das 

intervenções propostas apresentadas nos documentos técnicos, proporcionem segurança 

aos usuários. 

Foram calculados três encontros com órgãos envolvidos no processo (Secretária 

de Educação e Secretaria de Infraestrutura) para apresentação do projeto de extensão e 

dos resultados obtidos. No primeiro encontro será realizada a apresentação do projeto e a 

metodologia a ser adotada. No segundo encontro serão apresentados os diagnósticos da 

atual situação das instalações de segurança de cada escola. No terceiro encontro serão 

apresentados os documentos técnicos produzidos e o resultado das capacitações nas 

escolas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O presente projeto busca portanto, realizar atividades feitas pelos alunos orientado 

pelo professor de acordo com as Instruções Técnicas (IT) do corpo de Bombeiro Militar 

do Estado do Rio Grande do Norte, com o intuito de promover medidas de segurança , 

além das ações de capacitação sobre a atuação da prevenção, abandono e combate a 

princípio de incêndio e pânico juntamente com os funcionários que a partir deles o 

conhecimento possa ser multiplicado para os alunos, sendo uma atividade que visa 

atribuir mais segurança e reconhecimento para os que frequentam o ambiente escolar. Do 

projeto verificou-se a qualidade que pode ser levado adiante para outras escolas como 

forma de segurança e conscientização tanto para funcionários quanto para alunos. 
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RESUMO 

As escolas públicas de Currais Novos pedem 
apoio ao IFRN para confeccionar os seus 
materiais saneantes como ação de 
amplificação do conhecimento químico e 
tecnológico voltado para a comunidade 
acadêmica de ensino médio. Na oportunidade, 
serão adquiridos conhecimentos básicos 

necessários a uma produção de qualidade, 
garantindo a higienização segura dentro das 
escolas. Em contrapartida, os alunos da 
química poderão ter em suas vivências a 
experiência de docência e os alunos do curso 
de alimentos poderão consolidar saberes 
teóricos sobre higienização e a tecnologia de 
produção.

 

 

 

ABSTRACT 

 
Currais Novos public schools ask IFRN for 
support to make their sanitizing materials as an 
action to amplify chemical and technological 
knowledge aimed at the high school academic 
community. At the time, basic knowledge 
necessary for quality production will be 
acquired, ensuring safe hygiene within schools. 
On the other hand, students of chemistry may 
have in their experiences teaching experience 
and students of the food course may consolidate 
theoretical knowledge about hygiene and 
production technology. 
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1 INTRODUÇÃO 

A higiene é um procedimento essencial à vida, esta deve ser executada em etapas 

que garantam a inocuidade do que se buscou higienizar, assegurando a eliminação de 

sujidades e microrganismos que ponham em risco a saúde. Porém, se não houver a 

garantia do asseio devido, podemos potencializar os riscos de doenças transmitidas por 

alimentos, DTA’s, através de bactérias, vírus, parasitas, toxinas, príons, agrotóxicos, 

substâncias químicas e metais pesados que consequentemente poderão ser os 

responsáveis por inúmeros casos de morte. Para se ter a limpeza e santificação ideal, 

temos que partir da certeza de que se estar produzindo saneantes de acordo com os 

critérios legislativos, e aplicando o procedimento de higienização ideal.  Na ocasião, entra 

a necessidade de apoio do IFRN campus Currais Novos às instituições públicas estaduais, 

no que diz respeito ao preparo da comunidade acadêmica, com aulas expositivas e 

dinâmicas favorecendo o aprendizado químico e tecnológico, trazendo a oportunidade de 

uma produção sem riscos e de qualidade, além da aplicação de saneantes da forma correta, 

e como resultados, produtos que vão garantir a inocuidade e a segurança para a 

comunidade acadêmica, pois a partir da execução das atividades propostas terão todo o 

conhecimento para fazer a higienização correta e a elaboração de seus saneantes, 

proporcionando às escolas participantes sua autossustentabilidade, por serem as 

elaboradoras do seus próprios materiais de limpeza para consumo. 

    Os detergentes apresentam grandes variedades de formulações apontando a 

aplicações não só domésticas, mas também como produto saneante industrial. O termo 

detergente origina-se do latim “detergere”, que tem como significado limpar, fazer 

desaparecer. Os anseios da limpeza já existem desde a antiguidade. Nas sociedades 

primitivas, e até hoje as roupas são lavadas esfregando-as em pedras próximas a lagos. 

Algumas plantas com seiva espumosa têm folhas que produzem saponinas, compostos 

químicos que dão origem a espumas. Esses eram provavelmente os primeiros detergentes 

usados pelas pessoas. (BORSATO; MOREIRA; GALÃO, 2004, p.11). 

Água Sanitária - são soluções aquosas à base de hipoclorito de sódio ou cálcio, 

com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% p/p, poderá conter apenas hidróxido de sódio ou 

de cálcio, cloreto de sódio ou de cálcio e carbonato de sódio ou de cálcio como 

estabilizante. Pode ter ação como alvejante e de desinfetante de uso geral (BRASIL, 

2005). 

Os compostos clorados têm sido amplamente utilizados para a sanitização de 

pisos, tetos, paredes, utensílios, equipamentos móveis e utensílios para redução de 

microrganismos presentes e por terem preços acessíveis. 

KEYWORDS: STUDENTS, RODUCTION, SANEANTES, TEACHING, SANITATION. 
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Diante da objetividade do projeto, que é trazer à comunidade acadêmica das 

escolas públicas estaduais a oportunidade de produzir saneantes domissanitários, 

detergentes e água sanitária com a qualidade exigida pela legislação, para o próprio 

consumo, partindo dos saberes prévios, que foquem no conhecimento das matérias primas 

e suas reações, no entendimento adequado da realização da limpeza e sanitização, 

garantindo sempre a segurança e inocuidade, portanto tem sua grandiosidade no que diz 

respeito aos benefícios gerados em atendimento a demanda de se produzir e utilizar 

produtos de qualidade.  

Aos alunos da comunidade escolar trarão, com a execução do projeto, o benefício 

escolar de se ter utensílios, equipamentos, móveis e ambientes sendo higienizados de 

forma adequada, levando para a comunidade estudantil que conta com mais de 1.500 

estudantes, a garantia de redução e/ou eliminação do risco de propagação das DTA’s e 

possíveis surtos escolares. 

Em contrapartida, a comunidade estudantil do IFRN ganha muito por trazer a 

oportunidade aos alunos da química terem em suas vivências a experiência da docência e 

aos alunos do curso de alimentos a oportunidade de consolidar saberes teóricos sobre a 

higienização e a tecnologia de produção com as atividades práticas trazendo um 

afinamento com seu mundo profissional. 

2 METODOLOGIA 

▪ Realização de visitas para contato com os responsáveis das escolas que vão engajar no 

projeto com o anseio de apresentar o objetivo e as ações propostas no projeto. 

▪ Capacitações teóricas para conhecimentos básicos e essenciais ao processo produtivo de 

saneantes e suas etapas de higienização: Química orgânica - Matérias primas utilizadas 

na produção de saneantes químicos (detergente e água sanitária), ácidos, sais e bases, 

tipos de reações envolvidas no processo,  Legislações específicas, RDC Nº 47, de 25 de 

outubro de 2013, fluxograma de produção do detergente e água sanitária, higienização e 

suas etapas de processo: limpeza e sanitização,  fórmula padrão e formulação e Análise 

de eficácia (Técnica do suab).  

▪ Produção de Saneantes domissanitários, detergente e água sanitária, baseando-se no 

fluxograma de produção e suas etapas, aprendidas nas capacitações teóricas. 

▪ Verificação da aplicação dos conhecimentos teóricos e práticos adquiridos com a 

execução do projeto no procedimento de higienização realizado pela escola após 

elaboração dos saneantes. 

▪ Análise de Suab (Microbiológica), na busca da determinação da eficácia do procedimento 

de higienização, partindo da aplicação dos saneantes produzidos.  

▪ Publicação de um trabalho em evento regional ou local, para verificação e consolidação 

do aprendizado. 
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3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Contribuir com o aprendizado da comunidade acadêmica para se tornarem 

disseminadores deste conhecimento na área da química e tecnologias de produção, com 

a exposição e absorção dos saberes químicos prévios necessários, como as matérias 

primas usadas na produção de saneantes domissanitários, suas funções e reações, 

fluxograma de produção e etapas do processamento, conhecimento de higienização e 

a elaboração dos saneantes para consumo na instituição de ensino. Focando em produzir 

dentro das legislações pertinentes para se ter a qualidade necessária e a eficácia do 

procedimento de higienização.  

Fornecer aos alunos do Curso Superior em Química uma oportunidade de atuação 

profissional, desenvolvendo habilidades na área do ensino concomitantemente se faz 

possível a aplicação dos conhecimentos adquiridos em sala de aula ao longo das 

atividades práticas, obtendo também uma visão da realidade industrial e tecnológica. Já 

os alunos do curso de alimentos consolidam saberes teóricos de higienização na prática, 

com foco na tecnologia dos produtos elaborados e suas características de eficiência, com 

a realização de análises microbiológicas.  

Formatação de trabalhos científicos para os alunos do IFRN, TCC, publicação de 

artigo em congresso, revista e/ou, periódicos especializados e participação em evento de 

nível local e/ou regional, com apresentação de trabalho referente ao projeto executado. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O presente trabalho trará inúmeros benefícios para a comunidade acadêmica 

interna, dentre eles podemos citar a prática da profissão docente juntamente com novas 

experiências que serão proporcionadas aos alunos, ambos com depoimentos de enorme 

proveito por se sentirem incluídos no mundo profissional partindo das atividades práticas 

que irão ser executadas. Por fim, espera-se também que os dados obtidos ao longo dessa 

experiência venham a se tornar um trabalho de conclusão de curso materializado com 

gratidão uma vez que o envolvimento do alunado externo com atividades de extensão 

teóricas e práticas, se tornará o meio para um grandioso aprendizado. 
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RESUMO 
 
O objetivo do Projeto A Melhor Idade na Era 
Digital é alcançar pessoas da terceira idade ou 
com idade a partir de 40 anos, para formação 
básica em microinformática, com a finalidade de 
proporcionar a inclusão digital dos mesmos. Será 
oferecido um curso básico de informática, 
dividido em seis módulos. Módulo I - Hardware e 

Software; Módulo II - Sistema Operacional 
Windows 7; Módulo III - Word Básico; Módulo IV 
- Excel Básico e Módulo V - Fundamentos da 
Internet. Serão oferecidas 50 vagas, em duas 
turmas com aulas uma vez por semana. As aulas 
serão ministradas no laboratório de Informática 
do IFRN/NC.

 

 

 

ABSTRACT 
 
The goal of the Best Age Project in the Digital Age 
is to reach seniors or those aged 40 and over, for 
basic training in micro-computing, in order to 
provide digital inclusion. A basic computer course 
will be offered, divided into six modules. Module I 
- Hardware and Software; Module II - Operating 

System Windows 7; Module III - Basic Word; 
Module IV - Basic Excel and Module V - 
Fundamentals of the Internet. Will be offered 50 
places, in two classes with classes once a week. 
The classes will be taught at the IFRN / NC 
Computer Laboratory.

 

PALAVRAS-CHAVE: Idosos, Inclusão, Educação, Informática. 

KEYWORDS:  Seniors, Inclusion, Education, Computers. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde o início do século que se denotam transformações demográficas, verificando-

se uma população cada vez mais envelhecida. Uma antevisão do envelhecimento prevê 

que os cidadãos com mais de 65 anos, entre os anos de 2004 e 2050, chegarão aos 58 

milhões, o que equivalerá a 77% do total da população atual da união europeia 

(Malanowski, Özcivelek e Cabrera, 2008).  

As novas tecnologias da informação estão cada vez sendo introduzidas na sociedade 

e de uma forma irreversível, provocando transformações no dia-a-dia, a nível individual 

e social, particular e principalmente profissional, influenciando a vida humana, o tempo 

e o espaço dos usuários, e revolucionando a forma de agir, de pensar e de aprender. 

Tendo como objetivo fazer os idosos se comunicar, partilhar e interagir com a finalidade 

de melhorar o seu processo de envelhecimento, tornando a ferramenta digital 

facilitadora de um adequado envelhecimento ativo. 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Novas Tecnologias 

 Segundo Pasqualotti et al. (2007) descobertas geram um encantamento nos 

alunos, pois ao descobrir-se capaz, a informática passa a ser percebida de uma forma 

atraente e possível, abrindo espaços e dando ao idoso a oportunidade de inserir-se 

tecnologicamente. Percebe-se pelos relatos e “feedback” dos alunos da terceira idade 

os sentimentos de que tão importante quanto adquirir conhecimento e habilidade com 

o computador é ter a capacidade de utilizar a tecnologia de forma independente, 

correta e sem os receios em “estragar” ou perder os trabalhos de outros usuários. 

2.2 Para idosos  

Para Ferreira (2002, p. 63), as pessoas aprendem “com seus erros e acertos, os idosos 

vão realmente aprender a usar a tecnologia se experimentar a sensação de errar e também de 

acertar, ao invés de ficar esperando respostas de sua própria falta”. 

A atual geração de idosos tem revelado dificuldades em entender a nova linguagem 

tecnológica e em lidar com esses avanços até na realização de tarefas básicas como, por 

exemplo, operar eletrodomésticos, celulares e caixas eletrônicos instalados nos bancos. 

(Nogueira et al., 2008). 
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3 METODOLOGIA 

3.1 Inclusão 

Podemos perceber que a Inclusão digital está diretamente relacionada à educação, 

pois a inclusão, sendo um grande desafio à nossa sociedade, a partir de uma 

aprendizagem autônoma, gera sujeitos livres de exclusões, sejam elas de origem social, 

ou sejam pedagógicas.  

De acordo com Assmann (1998) a atualidade encerra três diferentes tipos de 

analfabetismo a serem erradicados: o da lectoescritura (saber ler e escrever em 

espanhol), o sociocultural (saber em tipo de sociedade se vive) e o tecnológico (saber 

interagir com máquinas complexas).  

Constatou-se que são várias as motivações na vida dos idosos que procuram cursos 

para aprenderem informática com o desejo de aprender mais ou continuar aprendendo 

para não serem excluídos, tanto da sociedade como do núcleo familiar por não falarem e 

entenderem a linguagem das tecnologias; superar as dificuldades e dominar o 

computador, melhorando a relação intergeracional e realizar-se pessoalmente 

aumentando a autoestima.  

O corpo deve ser exercitado para prolongar a vida e a saúde, há alguns anos 

descobriu-se que a atividade mental pode modificar o comportamento acomodado que 

alguns idosos adotam ao envelhecer. (Vergara, 1999). 

3.2 Educação 

Por não existir localmente opções acessíveis gratuitamente de cursos de informática 

básica, o projeto visa oferecer aos idosos da cidade de Nova Cruz e cidades vizinhas, a 

inclusão digital através de parceria entre a sociedade e o Instituto, buscando modificar o 

conhecimento dessa população com os módulos (Módulo I - Hardware e Software; 

Módulo II - Sistema Operacional Windows 7; Módulo III - Word Básico; Módulo IV - 

Excel Básico e Módulo V - Fundamentos da Internet).  

Durante as primeiras aulas são feitas demonstrações teóricas e práticas de um 

computador e seus componentes básicos para seu funcionamento. A partir do segundo 

módulo é feita a utilização dos seus respectivos programas, e ao final de cada modulo se 

faz uma revisão completa de tudo que foi ministrado.  

Em conjunto com os módulos são utilizados os programas “RapidTyping” e o 

“Paint” para o melhor aprendizado dos alunos, pois a ferramenta “RapidTyping” se 

adapta ao aprendizado do aluno com o teclado, além de que seus exercícios são 

totalmente personalizáveis, e juntamente com o “Paint” se completa o auxílio à 

aprendizagem do mouse.  
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Com o término do projeto, e com o avanço do mesmo, é fazer com que eles 

mesmos, a partir do conhecimento adquirido durante o curso, passem a disseminar entre 

seus pares e familiares estas ferramentas (internet, word, excel, e-mail e facebook) tão 

importantes nos dias atuais. Fazendo assim com que o grupo não fique de fora deste meio 

e que superarem as dificuldades e dominem o computador, melhorando a sua realização 

pessoal e aumentando o seu contato, tanto familiar quanto a nível de sociedade, com o 

uso da informática no seu cotidiano. Apresentar os resultados alcançados e/ou esperados, 

observando a articulação entre os objetivos propostos e o que foi efetivamente alcançado 

junto ao público beneficiário. Apontar, quando necessário, as eventuais dificuldades 

encontradas que limitaram o alcance dos resultados.  

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

As atividades desse projeto trabalham não só individual, mas como a coletividade 

e suas necessidades, levando em consideração o estágio de conhecimento em que o aluno 

se encontra. Os encontros uma vez por semana, proporcionam também a aproximação do 

mundo tecnológico e virtual incluindo contatos com editor de texto, Internet, entre outros. 
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RESUMO 

 
 
As Tecnologias Digitais de Informação e      
Comunicação (TDIC) podem beneficiar crianças e      
professores nas escolas públicas antes, durante ou       
depois das aulas. No entanto, escolas da rede        
estadual de educação na microrregião do litoral sul        
do Rio Grande do Norte não têm recebido        
manutenção técnica com regularidade. Nesse     
contexto, pactuamos uma nova parceria entre o       
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia       
do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus       
Canguaretama e a Escola Estadual Guiomar de       

Vasconcelos, na qual realizamos manutenções     
preventivas e corretivas no laboratório de      
informática. A manutenção técnica é realizada      
periodicamente por estudantes do curso técnico      
integrado em Informática do IFRN Campus      
Canguaretama, sob a supervisão técnica de professor       
da área de Manutenção de Computadores. O trabalho        
vem sendo articulado no âmbito do projeto       
Informatização Social para assegurar continuidade     
da manutenção técnica.  

 
PALAVRAS-CHAVE: Parceria, Manutenção em informática, Laboratório de informática. 
 

 

ABSTRACT 
 

Digital Information and Communication Technologies     
(DICT) can benefit children and teachers in public        
schools before, during or after classes. However,       
schools of the state education network in the        
micro-region of the southern coast of Rio Grande do         
Norte have not received regular technical maintenance.       
In this context, we have an agreement between the         
Federal Institute of Education, Science and Technology       
of Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Canguaretama        

and the Guiomar de Vasconcelos State School, in        
which we will carry out preventive and corrective        
maintenance in the computer lab. The technical       
maintenance will be performed periodically by students       
of the integrated technical course in Informatics of        
IFRN Campus Canguaretama, under the technical      
supervision of the professor of Computer Maintenance.       
We have already made available eight computers for        
use, which were positioned on the benches in an         
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organized manner. The work has been articulated We        
hope to articulate or work within the Social        
Informatization project to ensure the technical      
maintenance of the maintenance.to articulate the work       
within the Informatizacao Social Informatization     
project to ensure continuity of technical maintenance. 

 

 

 

 

KEYWORDS: Partnership, Computer maintenance, Computer lab. 
 

1 INTRODUÇÃO 

A sociedade atual precisa lidar com serviços tecnológicos diversos, como operações           
bancárias, acesso a conteúdo educacional, comércio eletrônico etc., suportados pelas Tecnologias           
Digitais de Informação e Comunicação (TDIC) (SANTANA, 2011). No contexto escolar,           
estudantes e professores podem se beneficiar do uso de TDIC para desenvolver diversas             
possibilidades (BUCKINGHAN, 2010). Saber utilizar as TDIC, como computadores, smartphones          
etc., é uma competência necessária para as pessoas, pois favorece sua inclusão digital e inclusão               
social (TAKAHASHI et al., 2011). Entretanto, laboratórios de informática em escolas públicas da             
microrregião do Litoral Sul do Rio Grande do Norte não são submetidos a manutenção técnica com                
regularidade por falta de pessoal. 

A Escola Estadual Guiomar de Vasconcelos, locus desta prática extensionista, tem sido            
apoiada pelo Campus Canguaretama do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio              
Grande do Norte (IFRN) na manutenção preventiva e corretiva do seu laboratório de informática.              
Um grupo de duas estudantes do 4o ano do curso técnico integrado em informática, que chamamos                
mantenedoras, atuam, de forma voluntária, realizando visitas técnicas de manutenção. As visitas            
iniciais já foram realizadas com o objetivo de disponibilizar equipamentos, tais como            
computadores, estabilizadores de tensão elétrica e outros.  

2 METODOLOGIA 

A etapa inicial da prática descrita neste trabalho foi identificar uma escola parceira da rede               
estadual que ainda não havia sido apoiada pelo projeto Informatização Social, que tem oferecido              
letramento digital para crianças em vulnerabilidade social. Neste caso, as mantenedoras           
identificaram a Escola Estadual Guiomar de Vasconcelos, visto que: (i) lá estudam adolescentes em              
situação de vulnerabilidade social, (ii) possui um laboratório de informática, onde não há             
manutenção técnica periódica e (iii) se localiza próximo a um ponto de transporte que facilita o                
deslocamento das mantenedoras após suas aulas regulares. Na etapa seguinte, foi necessário pactuar             
um termo de parceria entre o IFRN e a Escola Estadual Guiomar de Vasconcelos, que atende cerca                 
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de 1.000 alunos dos ensinos fundamental e médio. Na parceria, as mantenedoras poderão, além de               
realizar a manutenção técnica, atuar no curso de letramento digital. As visitas técnicas de              
manutenção em informática deverão ocorrer semanalmente. As mantenedoras comparecem à escola           
no seu contraturno escolar, articulando assim a prática extensionista com o período das aulas do               
ensino técnico integrado no campus. Um funcionário da escola parceira recebe as mantenedoras e              
presta apoio, como abrir e fechar o laboratório de informática durante a visita ou articular alguma                
demanda com a gestão da escola. Esta rotina deverá ocorrer até o mês de novembro de 2019,                 
quando o ano letivo da escola se encerrará. 

 

3   RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Na primeira visita técnica à Escola Estadual Guiomar de Vasconcelos, o objetivo foi             
identificar as condições da sala e dos equipamentos disponíveis no laboratório de informática.             
Observamos que a sala é um local de pouca ventilação, e, que apresenta um ventilador que não                 
funciona. Também foi constatado que o ambiente dispõe de uma única porta e janelas com grades, e                 
não tem nenhum tipo de quadro branco ou equipamento semelhante. A gestão da escola foi               
informada da necessidade de um ventilador no ambiente e de quadro branco para as atividades no                
laboratório. 

A Figura 1 ilustra o momento da primeira visita técnica para identificar o ambiente. Havia               
oito bancadas, oito estabilizadores de tensão elétrica e computadores. Ao todo, havia nove gabinetes              
e dezoito monitores de vídeo. Por meio de um divisor de sinal, cada CPU (Central de                
Processamento Única) atende a dois monitores diferentes, o que assegura o compartilhamento por             
duas estações de trabalho independentes. Esse conjunto de equipamentos foi fornecido pelo MEC             
(Ministério da Educação), por meio de um pregão do ano 2013           

    

Figura 1. Momento da primeira visita técnica à Escola Estadual Guiomar de Vasconcelos. 

Fonte: autoria própria. 
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Os computadores foram ligados para a realização dos testes de funcionamento de hardware             
e software. Percebemos que os computadores de cada bancada são dependentes e desligam juntos, o               
que pode trazer complicações caso haja duas pessoas utilizando o equipamento da mesma bancada.              
O sistema operacional Linux Educacional versão 5.0 instalado nos computadores oferece um pacote             
educacional nativo. Do ponto de vista da comunicação em rede, os computadores possuem uma              
placa de rede sem fio que permite conectividade à Internet usando a rede mantida pela escola.                
Alguns resultados práticos foram alcançados na primeira visita técnica. Um total de sete             
computadores foram postos em funcionamento após a realização da manutenção. Para tanto, foi             
necessário configurar a BIOS (Basic Input/Output System) para que os computadores pudessem            
atender a duas telas paralelamente. Antes, foram abertos dois gabinetes com chave de fenda. Após               
abrir um dos gabinetes, percebeu-se que o cooler não estava ventilando e fizemos a troca.  

A Figura 2 ilustra uma mantenedora aplicando pasta térmica em um dos computadores. Isso              
foi necessário porque a pasta térmica da máquina nunca havia sido trocada e se encontrava seca, o                 
que estava levando ao aquecimento do equipamento. Dessa forma, a manutenção corretiva deve             
contribuir para aumentar o tempo de vida do computador e, com isso, permitir uso prolongado. 

 

 

Figura 2. Mantenedora trocando a pasta térmica em um computador do laboratório de informática. 

Fonte: autoria própria. 

A segunda visita técnica foi dedicada à organização do ambiente do laboratório de             
informática. As mantenedoras organizaram as bancadas e os computadores que estão funcionando.            
Foi detectado que cinco dos oito estabilizadores de tensão elétrica estavam funcionando            
corretamente. As fontes inoperantes foram realocadas no espaço para serem informadas do seu             
estado na próxima visita ao vice-diretor. Com troca de mouses e teclados para os computadores que                
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poderiam funcionar, após a visita foi possível oferecer oito estações de trabalho, como mostrado na               
Figura 4. As próximas visitas ocorreram a partir de agosto de 2019, com o retorno do semestre                 
letivo. 

   

Figura 3. Organização do laboratório de informática após a segunda visita técnica. 

Fonte: autoria própria. 

Após um intervalo de tempo entre as visitas, houve um regresso referente às máquinas, onde               
o número de áreas de trabalho funcionando reduziu de oito para três. No entanto, houve um                
progresso referente a rede de dados, visto que foi feito um cabeamento do laboratório de               
informática até a sala da direção da escola, possibilitando o acesso a Internet pelas máquinas, o que                 
antes não era possível. Ademais, o letramento digital que se propõe com a manutenção do               
laboratório já foi iniciado e já trouxe benefícios às atividades cotidianas dos cursistas como o               
conhecimento da ferramenta PowerPoint para realização de atividades escolares. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No contexto escolar, estudantes e professores podem se beneficiar do uso de TDIC para              
desenvolver conteúdos com material online, usar estratégias de aprendizado móvel (do inglês,            
Mobile Learning). Entretanto, escolas da rede estadual de educação na microrregião do litoral sul do               
Rio Grande do Norte não têm recebido manutenção técnica com regularidade, reduzindo tempo de              
vida dos equipamentos, descontinuando o uso, e, com isso, diminuindo o potencial do uso de TDIC                
na formação escolar. Por meio de uma nova parceria entre o Instituto Federal de Educação, Ciência                
e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) Campus Canguaretama e a Escola Estadual Guiomar               
de Vasconcelos, em Canguaretama/RN, estudantes do curso técnico integrado em informática           
realizaram manutenção técnica, de forma voluntária, no laboratório de informática da escola. Os             
resultados alcançados incluem oito computadores disponíveis para uso pela comunidade acadêmica           
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da Escola Estadual Guiomar de Vasconcelos. As visitas técnicas deverão continuar durante o ano              
letivo, como parte do projeto de extensão Informatização Social, onde adolescentes em            
vulnerabilidade social receberão um curso de letramento digital para favorecer sua inclusão social. 
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RESUMO 
 
Muitos fatores são decisivos ao definir o 

profissional mais apto à uma vaga ou promoção, 
e as certificações desempenham um papel 
indispensável no mercado tecnológico, 
colaborando para que os profissionais 
mantenham-se sempre atualizados, atestando seu 
domínio e habilidades em uma determinada área. 

A proposta desse projeto é que o IFRN – Campus 
Mossoró passe a ofertar provas de certificação 
dentro do próprio campus, motivando 
profissionais a se certificarem e, assim, 
manterem-se atualizados perante o mercado de 
trabalho.

 
PALAVRAS-CHAVE: Tecnologia, Mercado de trabalho, Certificação, Capacitação, IFRN – 

Campus Mossoró. 
 

 

ABSTRACT 

 
Plenty factors are decisive when deciding 

the most capable professional able to a job 
vacancy or a promotion. Certifications develop 
an essential role in the job market, collaborating 
so professionals keep updated, attesting their 
domain and ability’s in a specific area. This 

project’s proposal is making IFRN – Campus 
Mossoró avaliable to offer certification’s exams 
inside its own campus, motivating professionals 
to certificate themselves and, this way, keep 
themselves modernized towards the job market.
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1. INTRODUÇÃO 

O treinamento e a certificação trazem mudanças no conhecimento, habilidades, 

atitudes e comportamento social dos profissionais em um trabalho em particular, isso porque 

a certificação garante alguns diferenciais, como o conhecimento específico sobre aquele 

produto, a confiança na execução das atividades, a garantia de qualidade nos serviços 

prestado, a aceleração do desenvolvimento profissional, a melhora no rendimento geral, a 

eliminação de incertezas e a ampliação das oportunidades de mercado. 

“Portanto, estamos diante de uma nova realidade de trabalho onde as 

empresas querem garantia de profissionais qualificados e exigem competência de 

seus empregados. O mercado de trabalho passou por inúmeras transformações, as 

quais passaram a demandar do profissional novos requisitos e atributos (pessoais, 

comportamentais e de conhecimento), como forma de melhorar a sua qualificação, 

aumentando o seu índice de empregabilidade”. (SOUZA e LUCIANO, 2004) 

“O mercado de TI é muito amplo e exigente. As empresas lidam com 

avaliações internacionais, por isso muitas vezes uma certificação tem mais peso 

que um diploma universitário. O padrão de avaliação internacional serve para 

atestar o conhecimento do profissional em qualquer país e certificar que ele irá 

saber atender às demandas da empresa. As faculdades não conseguem entregar 

profissionais prontos para as demandas do mercado, muitos especialistas formados 

buscam a certificação para se especializar em determinada área. Uma certificação 

de renome atestando o conhecimento do profissional atualizado em determinada 

área garante muitos pontos na hora da contratação.” (ANTUNES, 2012) 

“Portanto, a certificação atesta que o profissional tem conhecimento sobre 

um produto, é uma forma mais rápida para se entrar no mercado de trabalho. Visto 

que, uma graduação nem sempre comprova que a pessoa possui conhecimentos 

sobre determinado assunto ou tecnologia. Sendo assim, as empresas têm colocado 

ter uma certificação como requisito fundamental no momento da contratação”. 

(ANTUNES, 2012) 

    A proposta deste projeto é que o IFRN - Campus Mossoró possa oferecer a 

oportunidade de realizar às provas de certificação no próprio campus, motivando assim, os 

profissionais em se certificarem. A ideia de implementar as certificações profissionais na 

área de computação irá conciliar o objetivo prático ao curso técnico e subsequente de 

informática que é oferecido no campus. Ao mesmo tempo possibilitar que profissionais que 

já atuam na área de informática, possam obter suas certificações. 

O centro de certificação mais próximo, fica em Fortaleza/CE e Natal/RN. O aluno 

além de ter o custo para agendar o exame (que varia de acordo com tipo de exame que ele 

vai se submeter) terá custo adicional de deslocamento e, na maioria das vezes com 

hospedagem. De certa forma, isso acaba desmotivando os alunos e profissionais a realizarem 

os exames de certificação. Com o centro de certificação localizado no Campus Mossoró, 

haverá a redução dos custos envolvidos, tornando possível que as provas sejam realizadas 
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localmente. A Pearson Vue, empresa detentora do sistema para aplicação das provas, já 

autorizou o funcionamento do campus Mossoró como centro de certificação apto a aplicar às 

provas, após análise e atendimento de todos os critérios exigidos pela mesma. 

Os resultados do projeto serão difundidos a priori para a comunidade local por meio 

das (empresas, escolas, universidades, entidades de classe, associações, etc.) existentes no 

município de Mossoró e das cidades circunvizinhas, e divulgados em encontros e congressos 

promovidos pelo IFRN, e diferentes manifestações com teor cientifico. 

    Pretendemos durante todos o período de existência do centro de certificação para 

aplicação dos exames, certificar o máximo possível de alunos e profissionais de informática 

no campus Mossoró. Possibilitando que os mesmos, possam obter sua certificação, sem 

precisar se deslocar para grandes centros para a realização das provas. 

2. METODOLOGIA 

A Pearson VUE é o serviço de teste eletrônico da empresa Pearson, que dá suporte na 

qualificação para o mercado de trabalho através de avaliações e certificações dos 

conhecimentos e das habilidades em determinada área tecnológica. 

Os alunos do IFRN e de outras instituições, assim como profissionais da área de TI, 

podem agendar as provas através do site https://home.pearsonvue.com ou diretamente do site 

da empresa escolhida para prestar o exame, que será realizado no Laboratório de Redes de 

Computadores do Campus Mossoró. 

Às provas serão aplicadas no laboratório de redes (VII) do Campus Mossoró. Os dias 

destinados para aplicação destas provas serão às quartas, quintas e sextas, justamente nos 

dias em que aulas não estão agendadas. Os exames são realizados nos turnos matutino e 

vespertino. 

Para maior segurança, rapidez e praticidade, foram destinadas duas máquinas neste 

laboratório, somente para aplicação das provas. 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Esperamos, ao longo da execução do projeto, capacitar profissionais da área de 

telecomunicações e de tecnologia da informação, aproximar as empresas da área de 

telecomunicações e de tecnologia da informação, firmando termos de cooperação técnica, 

como também, divulgar os cursos do eixo de informação e comunicação na região. No ensejo 

disso, o campus Mossoró, realizou um total de 32 provas de certificação, desde sua abertura, 

no início de 2018, até o presente momento. Capacitando profissionais da área de 

telecomunicações e de tecnologia da informação. 
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Gráfico representando o número de provas aplicadas até o mês de julho de 2019 

pelo centro de certificação do IFRN – Campus Mossoró e as respectivas empresas mais 

buscadas, desenvolvido pelos estudantes bolsistas do projeto. 

4. 4 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Objetivamos, durante todo o período em atividade do centro de aplicação de exames 

do IFRN - Campus Mossoró, certificar o maior número factível de alunos e profissionais da 

área. Possibilitando assim, aos mesmos, a certificação de forma mais acessível, dispensando 

o deslocamento para grandes centros urbanos. 
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DESENVOLVIMENTO DE UNIFORME PARA RESTAURANTE: 

UNINDO A MODA E A GASTRONOMIA SERIDOENSE 

 

 

RESUMO 
 

Uniformes de trabalho podem servir como 

ferramenta de otimização dos processos, em 

se tratando de restaurantes, é possível 

delimitar especificações na peça de vestuário 

de modo que ela se torne tanto atrativa para 

os clientes, quanto prática para o trabalho na 

cozinha. Com isso, o presente projeto tem a 

intensão de aplicar os conhecimentos dos 

alunos do Curso Superior de Tecnologia em 

Design de Moda do IFRN – Campus Caicó 

no desenvolvimento de um uniforme para 

um restaurante local. 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 

Work uniforms can serve as a process 

optimization tool when it comes to 

restaurants, it is possible to demarcate 

specifications on the garment so that it 

becomes both attractive to customers and 

practical for kitchen work. With this, the 

present project intends to apply the 

knowledge of the students of the IFRN - 

Campus Caicó Fashion Design Technology 

College in the development of a uniform for 

a local restaurant. 

 

 

 

 
 

 
KEYWORDS: Fashion design, Uniform, Restaurants, Practical fashion, Caicó city. 

PALAVRAS-CHAVE: Design de Moda, Uniforme, Restaurantes, Moda prática, Caicó. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A gastronomia seridoense é um patrimônio da região. A cidade de Caicó, conhecida 

como a capital do Seridó, possui uma diversidade de restaurantes regionais que servem desde a 

comida simples da região aos pratos mais sofisticados. Dentre esses diversos restaurantes, cada 

um tenta comunicar sua identidade para o cliente, seja através de um tempero, de atendimento 

diferenciado ou até mesmo pela forma como esses empreendedores fazem uso de seus gostos 

pessoais e os aplicam no vestuário. 

Dessa forma, uma vestimenta adequada e prática para se trabalhar nesse tipo de negócio 

se apresenta como muito importante e necessária, já que para cada setor de um estabelecimento 

como esse faz-se uso de peças com materiais diferentes ou funcionalidades específicas. É 

comum empresários que atuam nesse ramo contratar profissionais para desenvolver e fabricar 

seus uniformes de trabalho, de acordo com necessidades específicas. Então, ciente das 

demandas locais da sociedade e com o intuito de contribuir para o desenvolvimento do Seridó, 

o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – 

campus Caicó oferece os cursos técnicos profissionalizantes em vestuário nas modalidades 

integrado e subsequente, além do curso Superior em Tecnologia em Design de Moda, que é 

vinculado ao Núcleo de Extensão e Prática Profissional – NEPP do referido campus. 

Assim sendo, com o desejo de aliar a moda com as necessidades locais este projeto tem 

como objetivo apresentar o processo de desenvolvimento de um uniforme para um restaurante 

da cidade de Caicó – RN, buscando congregar os conhecimentos adquiridos durante o curso 

com as particularidades do empreendimento, desse modo incorporando processo criativo com 

necessidades do cliente, concebendo um produto versátil e prático. Foi desenvolvido como uma 

das atividades do NEPP, no ano de 2019. 

 
2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
No âmbito do desenvolvimento de produto de moda, para atender um cliente é 

imprescindível conhecer suas necessidades e todo o contexto que cerca o seu negócio. Nesse 

ínterim, Seiverwright (2007 apud TREPTOW, 2013, p. 100) afirma que “o briefing tem o 

propósito de inspirar o design a listar os objetivos a serem alcançados com a coleção, ao mesmo 

tempo em que delimita as condições para a sua execução”. Através do briefing (conjunto de 
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informações, normalmente obtidas através de reuniões com o cliente) é possível conhecer o 

cliente e especificar os pontos a serem atendidos, guiando a criação a fim de que se trilhe o 

caminho certo de planejamento. 

Em se tratando de uniformes de trabalho, é de suma importância compreender as 

necessidades práticas que demandam, tudo em busca de facilitar os serviços a serem executados 

de modo que o tempo seja otimizado e o resultado seja a maior geração de lucros, ou seja, as 

peças de vestuário utilizados podem auxiliar na diminuição de riscos físicos e acidentes de 

trabalho assim como na redução de tempo das atividades (SARRAF, 2004). Trazendo à 

percepção do cliente em pauta, as questões que envolvem a apresentação do uniforme figuram 

entre os fatores que agregam valor ao restaurante (AGNES; MOYANO, 2013; ROSSI et al., 

2012). 

 
3 METODOLOGIA 

 
A metodologia aplicada no desenvolvimento do projeto seguiu as especificações de 

planejamento de produto colocadas por Baxter (2011) e por Treptow (2013) onde discutem o 

processo que segue de pontos como: 

• Briefing do cliente; 

• Geração de ideias; 

• Triagem das ideias; 

• Desenvolvimento de esboços para aprovação e adequação; 

• Aprovação final. 

 

4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 

 
Para dar início ao projeto, foi realizado o briefing do cliente, para tal ocorreu uma 

visita ao cliente, restaurante localizado na cidade de Caicó – RN. Nessa visita foi possível 

conhecer um pouco sobre as necessidades das proprietárias e funcionários do local, como 

também um pouco da rotina de trabalho e, a partir dessas informações, desenvolver um 

produto de vestuário que atrelasse conforto e design com os pontos definidos pelas 

proprietárias. 

3109 



IFRN | Campus Mossoró 

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

O desenvolvimento do projeto se deu a partir da escolha de uma paleta de cores 

para o uniforme, após isso foi realizada uma pesquisa no comércio local para escolha da 

matéria-prima, visto que, por se tratar de um restaurante, a composição dos tecidos tem 

que priorizar fibras naturais em sua composição, pois caso contrário há o eminente risco 

centrado entre fogo e plástico de fibras sintéticas. 

Dessa forma, definido os pontos a seguir no projeto, foi iniciado o processo de 

criação dos uniformes, para tal foram reunidas as informações adquiridas durante a 

pesquisa e foi desenvolvida as seguintes propostas conforme a figura 1, para posterior 

avaliação das proprietárias. 

 
Figura 1 – croquis 

 

Fonte: Arquivo do NEPP, 2019 

 

 
As sugestões têm como objetivo propor um uniforme alinhado, reunindo o bom 

gosto com a imagem que o restaurante deseja passar para seus clientes. As peças foram 

pensadas para o ambiente de acordo com o briefing das clientes e com o intuito de 

proporcionar conforto e elegância. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tendo em vista que a cidade de Caicó é um polo gastronômico, aliar os conhecimentos 

dos alunos com os empreendedores locais é uma ferramenta que se mostra como satisfatória 

3110 



IFRN | Campus Mossoró 

eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

dada a necessidade de maior visibilidade dos discentes entre esse público, visto que, serão esses 

os futuros profissionais a atendê-los, criando assim já uma rede de conexões. Essa atividade 

também gera oportunidades aos discentes de colocar em prática os conhecimentos obtidos 

durante o curso, vivenciando de modo mais forte as etapas de desenvolvimento de um produto 

de moda. 

 
REFERÊNCIAS 

 
AGNES, D. L. MOYANO, C. A. M. Atributos de escolha em serviços de restaurantes: um 

estudo exploratório. Revista Brasileira de Pesquisa em Turismo, São Paulo, v. 7, n. 2, p. 317- 

336, maio/ago., 2013. Disponível em: < https://www.rbtur.org/rbtur/article/view/607> Acesso 

em: 03 ago. 2019. 

 

BAXTER, Mike. Projeto de produto: Guia prático para o design de novos produtos. 3ª Ed. 

São Paulo: Blucher, 2011. 

 

ROSSI, G. B. SILVA, D. DEBESSA, F. N. GARCIA, M. N. Percepção de valor dos 

consumidores de serviços de restaurantes: um estudo com modelagem de equações estruturais. 

Revista Brasileira de Marketing, São Paulo, v. 11, n. 3, p. 27-52, set./dez., 2012. Disponível 

em: <http://revistabrasileiramarketing.org/ojs- 
2.2.4/index.php/remark/article/viewarticle/2291>. Acesso em: 03 ago. 2019. 

 

SARRAF, Robert Assad. Aspectos ergonômicos em uniformes de trabalho. 2004. 

Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola de Engenharia, Universidade do Rio Grande 

do Sul, Porto Alegre. 

 

TREPTOW, D. E. Inventando Moda: planejamento de coleção. 5. ed. São Paulo: edição da 

autora, 2013. 

3111 

http://www.rbtur.org/rbtur/article/view/607
http://revistabrasileiramarketing.org/ojs-


LABORATÓRIO-EMPRESA ENERGILAB
TECNOLOGIA E PRODUÇÃO

Monique Fonseca Cardoso

monique.cardoso@ifrn.edu.br

Campus João Câmara

Em 2018, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional do IFRN – Campus João Câmara funcionou através do Programa Energilab. O Laboratório-Empresa dos cursos do IFRN –

Campus João Câmara foi responsável pela prática profissional de alunos dos cursos técnicos em Administração, Eletrotécnica e Informática; bem como o curso Tecnológico em

Energias Renováveis. Funcionou, assim, como uma empresa-laboratório, e ofereceu a 25 discentes dos cursos envolvidos complemento à sua formação. Para simular o ambiente

empresarial, funcionou como uma organização, com cargos definidos, estatuto, e com as equipes trabalhando na execução dos projetos propostos pelo conselho administrativo.

Foi realizada a capacitação dos alunos em cada área, e executados diagnósticos e palestras sobre eficiência energética, instalado um laboratório de informática e o diagnóstico

para aprimoramento do processo produtivo da casa de farinha na comunidade quilombola Acauã, em Poço Branco-RN. Dessa forma, o projeto proporcionou aos alunos uma

primeira experiência na prestação de serviços à comunidade, bem como o desenvolvimento de competências necessárias à sua melhor inserção no mercado de trabalho, bem

como um maior contato com a comunidade atendida.

PALAVRAS-CHAVE: Simulação Empresarial, ENERGILAB, Formação Profissional, NEPP.

O IFRN João Câmara já realizava, desde 2016, projetos que

buscavam preparar os discentes para o exercício profissional,

através da realização de atividades de simulação empresarial.

Com a criação dos Núcleos de Extensão e Prática

Profissional, buscou-se uma forma de aproximar ainda mais o

aluno da realidade do mundo do trabalho, através da

execução de um laboratório-empresa. Dessa forma, em 2018

o ENERGILAB teve por objetivo oferecer ao aluno do curso

técnico ou superior a oportunidade de realizar a prática

profissional, em um ambiente que simulava uma organização,

executando os projetos prioritários e atendendo à comunidade

interna e externa ao IFRN, como clientes.

Após os docentes selecionarem os alunos participantes do

projeto e esclarecerem seus papéis como supervisores do

projeto, os alunos passaram por um período de capacitação e

em seguida, pela execução e avaliação das ações. O percurso

metodológico percorrido foi o seguinte:

1) Realização da seleção e capacitação dos discentes em

segurança no trabalho, manutenção elétrica (Eletrotécnica,

Informática e Energias Renováveis) e processo produtivo

(Administração).

2) Planejamento e execução das ações na comunidade

Acauã:

• Diagnóstico de eficiência energética e manutenção

elétrica;

• Instalação elétrica e dos equipamentos de informática

para montagem do laboratório de informática;

• Diagnóstico do processo produtivo e de vendas.

3) Avaliação das ações elaboração de um relatório ao final de

cada gestão que os discentes irão apresentar à comunidade.

Para acompanhamento da realização das ações foram

realizadas reuniões com os discentes e seus supervisores, e

mensalmente, entre os supervisores.

Inicialmente, foram realizadas formações com os discentes, conforme a especificidade da respectiva área

de atuação na comunidade. Também foram realizadas reuniões iniciais com os professores supervisores

para que dessem andamento aos subprojetos na comunidade.

Dentro das metas estabelecidas nos subprojetos de cada área, o Energilab realizou o diagnóstico de com

sugestões para melhoria na eficiência energética na sede da Associação de Moradores da Comunidade

Acauã. Da mesma forma, foi realizado o projeto e a execução das instalações elétricas e dos

equipamentos do laboratório de informática. Os discentes do curso Técnico em Administração realizaram o

diagnóstico do processo produtivo e de vendas na comunidade. Foi realizadas sugestões para o processo

produtivo da casa de farinha, bem como um plano de marketing, com a elaboração de uma logomarca e

sugestões para inserção nas redes sociais.

Através da participação no ENERGILAB, os discentes puderam protagonizar as ações que sumulavam

relações no mundo do trabalho, e puderam fazê-lo em um ambiente propício à aprendizagem. Dessa

forma, o projeto contribuiu para a interconexão entre os saberes aprendidos na escola, e sua aplicação no

contexto prático. Além da formação técnica e humana dos discentes, também proporcionou um retorno à

comunidade atendida, de forma que os saberes de todas as áreas foram de alguma forma aplicados nas

ações realizadas.
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INTRODUÇÃO
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RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES
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Figura 1: Visita à comunidade quilombola do Acauã 

com os  discentes e docentes supervisores do curso 

técnico em Administração.

Fonte: Elaboração própria (2018)

Figura 2: Capacitações realizadas e Reunião de

avaliação dos alunos de Administração do Energilab

Fonte: Elaboração própria (2018)
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ENERGILAB – LABORATÓRIO EMPRESA DOS CURSOS DO IFRN 
JOÃO CÂMARA 

 

Área Temática: Tecnologia e Produção 

 

RESUMO 

Em 2018, o Núcleo de Extensão e Prática Profissional do IFRN – Campus João Câmara 
funcionou através do Programa Energilab. O Laboratório-Empresa dos cursos do IFRN – 
Campus João Câmara foi responsável pela prática profissional de alunos dos cursos técnicos 
em Administração, Eletrotécnica e Informática; bem como o curso Tecnológico em Energias 
Renováveis. Funcionou, assim, como uma empresa-laboratório, e ofereceu a 25 discentes 
dos cursos envolvidos complemento à sua formação. Para simular o ambiente empresarial, 
funcionou como uma organização, com cargos definidos, estatuto, e com as equipes 
trabalhando na execução dos projetos propostos pelo conselho administrativo. Foi realizada 
a capacitação dos alunos em cada área, e executados diagnósticos e palestras sobre eficiência 
energética, instalado um laboratório de informática e o diagnóstico para aprimoramento do 
processo produtivo da casa de farinha na comunidade quilombola Acauã, em Poço Branco-
RN. Dessa forma, o projeto proporcionou aos alunos um primeiro contato com as 
necessidades do mercado de trabalho, com o estabelecimento de prazos e execução de 
projetos que atendessem à comunidade. 

Palavras-chave: Simulação Empresarial, ENERGILAB, Formação Profissional, NEPP. 

 

ABSTRACT 

In 2018, the IFRN Extension and Professional Practice Center - João Câmara Campus 
operated through the Energilab Program. The Laboratory-Company of the IFRN - João 
Câmara Campus courses was responsible for the professional practice of students of the 
technical courses in Administration, Electrical Engineering and Informatics; as well as the 
Technological course in Renewable Energy. It thus functioned as a laboratory company and 
offered 25 students of the courses involved in addition to their training. To simulate the 
business environment, it functioned as an organization, with defined positions, bylaws, and 
with teams working on the execution of projects proposed by the board. The students were 
trained in each area, and diagnostics and lectures on energy efficiency were performed, a 
computer lab was installed and the diagnosis was made to improve the production process 
of the flour house in the Acauã quilombola community, in Poço Branco-RN. Thus, the project 
provided students with a first contact with the needs of the labor market, with the 
establishment of deadlines and execution of projects that would serve the community. 
Keywords: Business Simulation, ENERGILAB, Vocational Training, NEPP. 
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INTRODUÇÃO 

 

Devido à escassez de vagas de estágios para os alunos realizarem a prática 
profissional na região do Mato Grande, onde fica localizado o IFRN – Campus João Câmara, 
faz-se necessário concentrar esforços para que os alunos possam praticar as teorias 
estudadas. Por isso, desde 2015, o campus tem desenvolvido com êxito práticas profissionais 
através da simulação empresarial. 

 
Em 2017, com a criação dos Núcleos de Extensão e Prática Profissional, pensou-se 

em uma forma de aproximar ainda mais o aluno do fazer, através da execução de um 
laboratório empresa. O Energilab tem por objetivo oferecer ao aluno do curso técnico ou 
superior a oportunidade de realizar a prática profissional, em um ambiente que simula o 
organizacional, executando os projetos prioritários e atendendo à comunidade interna e 
externa ao IFRN, como clientes.  

 
Assim, melhora-se na formação do aluno, a partir da vivência no dia a dia da 

empresa, seu conhecimento da realidade do mercado. Foram formados 12 alunos, que 
atuaram nas áreas técnicas de Administração, preparando o regimento interno da empresa, e 
assessorando o planejamento e execução das atividades e serviço burocrático. Os alunos dos 
cursos técnicos em Eletrotécnica e superior em Energias Renováveis atuaram na execução 
de projetos que atenderam a assentamentos e ao IFRN João Câmara. 

 
Em 2018, foi integrado o curso técnico em informática. Além disso, em parceria com 

o NEABI – Núcleo de Estudos Afro Brasileiros, os projetos foram realizados na comunidade 
quilombola Acauã. 

 
Dessa forma, em 2018 o ENERGILAB teve por objetivo oferecer ao aluno do curso 

técnico ou superior a oportunidade de realizar a prática profissional, em um ambiente que 
simulava uma organização, executando os projetos prioritários e atendendo à comunidade 
interna e externa ao IFRN, como clientes. O projeto foi realizado na comunidade quilombola 
Acauã, que fica localizada na cidade de Poço Branco-RN.  

 
Nesse sentido, foram estabelecidos projetos a serem executados na comunidade-alvo 

nas áreas dos cursos integrantes do projeto: Técnico em Administração, Eletrotécnica, 
Informática e Tecnólogo em Energias Renováveis. 
 

METODOLOGIA 
 

  Após os docentes selecionarem os alunos participantes do projeto e esclarecerem seus 
papéis como supervisores do projeto, os alunos passaram por um período de capacitação e 
em seguida, pela execução e avaliação das ações. O percurso metodológico percorrido foi o 
seguinte: 
 
1) Realização da seleção e capacitação dos discentes em segurança no trabalho, manutenção 
elétrica (Eletrotécnica, Informática e Energias Renováveis) e processo produtivo 
(Administração). 
 
2) Planejamento e execução das ações na comunidade Acauã: 
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• Diagnóstico de eficiência energética e manutenção elétrica;  
• Instalação elétrica e dos equipamentos de informática para montagem do laboratório 

de informática; 
• Diagnóstico  do processo produtivo e de vendas. 

 
3) Avaliação das ações elaboração de um relatório ao final de cada gestão que os discentes 
irão apresentar à comunidade. 
 
  Os trabalhos foram acompanhados pela equipe de docentes semanalmente, conforme 
sua área de conhecimento. Assim, os alunos receberam orientação para realização das 
atividades, conforme cronograma estabelecido. Durante o projeto, foi realizada avaliação e 
monitoramento de cada equipe através de reuniões.  
 

RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 
 

  Inicialmente, foram realizadas formações com os discentes, conforme a 
especificidade da respectiva área de atuação na comunidade. Também foram realizadas 
reuniões iniciais com os professores supervisores para que dessem andamento aos 
subprojetos na comunidade. 
 
  Dentro das metas estabelecidas nos subprojetos de cada área, o Energilab realizou o 
diagnóstico de com sugestões para melhoria na eficiência energética na sede da Associação 
de Moradores da Comunidade Acauã. Da mesma forma, foi realizado o projeto e a execução 
das instalações elétricas e dos equipamentos do laboratório de informática.  
 
  Os discentes do curso Técnico em Administração realizaram o diagnóstico do 
processo produtivo e de vendas na comunidade (Figura 1). Foi elaborada a logomarca da 
comunidade (Figura 2) Além disso, também foram realizadas sugestões para aprimoramento 
do processo produtivo da casa de farinha, bem como um plano de marketing, com a 
elaboração de uma logomarca e sugestões para inserção nas redes sociais. 
 
 

Figura 1: Visita à comunidade quilombola do Acauã com os discentes e docentes 
supervisores do curso técnico em Administração. 
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Fonte: dados do projeto (2018) 
 
 
Figura 2 – Logomarca Associação de moradores da Comunidade Quilombola Acauã 
 

 
Fonte: dados do projeto (2018) 
 
Figura 3 – Reunião de monitoramento/avaliação com discentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: dados do projeto (2018) 
 
 
  Ao final do projeto, foi realizada uma reunião de avaliação (figura 3) na qual os 
discentes avaliaram sua aprendizagem com o processo. Da mesma forma, foram descritas 
atividades futuras a serem continuadas em 2019. 
 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  Através da participação no ENERGILAB, os discentes puderam protagonizar as 
ações que sumulavam relações no mundo do trabalho, e puderam fazê-lo em um ambiente 
propício à aprendizagem. Dessa forma, o projeto contribuiu para a interconexão entre os 
saberes aprendidos na escola, e sua aplicação no contexto prático.  
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  Além da formação técnica e humana dos discentes, também proporcionou um retorno 
à comunidade atendida, de forma que os saberes de todas as áreas foram de alguma forma 
aplicados nas ações realizadas 
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MARKETING E SUSTENTABILIDADE: ESTRATÉGIAS 

ORGANIZACIONAIS PARA EMPRESAS DO ITNC 
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IFRN – Campus Natal Central 
 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção. 

RESUMO 

A proposta da COOP MAIS visa ampliar a        
cooperação entre o IFRN e o mercado de trabalho. O          
projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa Estudos        
Organizacionais e Cooperação, que têm o intuito de        
integrar o ensino e a extensão, em pesquisas        
realizadas no âmbito das instituições públicas e       
privadas. Esse trabalho tem como objetivo      
desenvolver consultoria de gerenciamento    
organizacional, incluindo técnicas de    
sustentabilidade nas empresas: Meu Casório Club e       
Eco Tur, que encontram-se atualmente incubadas na       
ITNC Campus Natal-Central do IFRN. A      
metodologia utilizada no projeto foi desenvolvida a       
partir de pesquisa-ação, na qual as empresas       
escolhidas são estudadas e os diretores são       
entrevistados, bem como são parte integrante do       
processo de criação na elaboração das ações       
técnicas. A coleta de dados iniciou-se com o        
preenchimento de um formulário e a realização de        
entrevistas semiestruturadas e trabalhos conjuntos,     
para a elaboração do Plano de Marketing.  

Esse estudo buscou prepará-las para enfrentar os       
desafios impostos pelo mundo dos negócios. Além       
disso, as estratégias desenvolvidas tem o propósito       
de aumentar a competitividade das organizações,      
além de orientar a condução dos seus negócios com         
o olhar voltado para o desenvolvimento de ações        
sustentáveis. As empresas foram contempladas com      
o trabalho técnico de gerenciamento para promover       
soluções organizacionais e tecnológicas que     
nortearão suas atividades. Buscou-se com esse      
projeto, além de integrar os futuros profissionais a        
atividade prática profissional, contemplar teoria e      
prática, para a aplicação dos conhecimentos      
adquiridos durante o Curso Superior de Tecnologia       
em Gestão Pública, como ainda, contribuir para o        
desenvolvimento local a partir da produção de       
conhecimentos, e do desenvolvimento de     
tecnologias e da construção de soluções que possam        
atender as necessidades do público. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cooperação, Incubadoras, Consultoria, Plano de Marketing, Sustentabilidade. 

ABSTRACT 

The COOP MAIS proposal aims to broaden       
cooperation between IFRN and the labor market.       
The project is linked to the Research Group        
Organizational Studies and Cooperation, which aims      
to integrate teaching and extension in research       
carried out in public and private institutions. This        
work aims to develop organizational management      
consulting, including sustainability techniques in the      
companies: My Wedding Club and Eco Tur, which        
are currently incubated in the IFRN ITNC Campus        
Natal-Central. The methodology used in the project       
was developed from action research, in which the        
chosen companies are studied and the directors are        

interviewed, as well as being an integral part of the          
creation process in the elaboration of the technical        
actions. Data collection began by filling out a form         
and conducting semi-structured interviews and joint      
work to develop the Marketing Plan. 
This study sought to prepare them to meet the         
challenges posed by the business world. 

In addition, the strategies developed have the        
purpose of increasing the competitiveness of      
organizations, as well as guiding the conduct of their         
business with a view to developing sustainable       
actions. The companies were awarded the technical       
management work to promote organizational and      
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technological solutions that will guide their      
activities. This project sought, in addition to       
integrating future professionals with professional     
practice, contemplating theory and practice, for the       
application of the knowledge acquired during the       
Higher Course of Technology in Public      

Management, as well as contributing to local       
development from knowledge production, and the      
development of technologies and the construction of       
solutions that can meet the needs of the public. 
 
 

 

KEY WORDS: Cooperation, Incubators, Consulting, Marketing Plan, Sustainability. 

1 INTRODUÇÃO 

Através do uso da tecnologia o IFRN busca viabilizar a formação de profissionais dentro de um                
contexto de desenvolvimento integral, considerando a construção de valores essenciais ao ser            
humano, bem como, o desempenho ético, crítico e técnico de uma profissão. Nesse sentido, o IFRN                
procura ofertar uma educação profissional e tecnológica a sociedade, como ainda, formar            
profissionais-cidadãos, com competências técnicas em gestão, com ética, contemplando um perfil           
de liderança, dinâmico e empreendedor e com elevado grau de responsabilidade social e ambiental. 

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de orientação e inclusão de fundamentos de              
administração para o desenvolvimento das atividades das empresas que encontram-se na Incubadora            
Tecnológica Campus Natal-Central (ITNC), observou-se a importância de alinhar os conhecimentos           
adquiridos no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública com as necessidades dessas             
empresas, a fim de proporcionar suporte técnico às mesmas, buscando com isso soluções             
personalizadas para as problemáticas identificadas nas organizações. 

Consoante as necessidades das empresas incubadas no Campus Natal-Central do IFRN e dos             
alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública o presente projeto de extensão, visa               
realizar consultoria organizacional nas empresas a fim de diminuir os riscos empresariais, ampliar a              
produtividade e gerar soluções tecnológicas para aprimorar a gestão das pequenas empresas            
incubadas no Campus Natal-Central do IFRN. 

Assim, busca-se com esse projeto, além de integrar os futuros profissionais a atividade prática              
profissional, contemplando a teoria e a prática, para aplicação dos conhecimentos adquiridos no             
decorrer do curso, como ainda, contribuir para o desenvolvimento local a partir da produção de               
conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da construção de soluções que possam atender              
as necessidades do público. 

Logo, foi elaborado um Plano de marketing desenvolvido através da análise realizada nas             
empresas: Meu Casório Club e Ecotur, que encontram-se atualmente na Incubadora Tecnológica            
Campus Natal-Central (ITNC). As estratégias foram desenvolvidas para resolver as dificuldades           
enfrentadas pelas empresas, e serviram para orientá-las, visando proporcionar a melhoria dos            
serviços prestados aos clientes, e aspirando o crescimento dessas organizações e sua consolidação             
no mercado. 

Ademais, as estratégias desenvolvidas pretendem aumentar a competitividade das mesmas,          
conduzindo seus negócios com um olhar ambiental, através de uma gestão sustentável, haja vista a               
crescente demanda de consumidores por empresas que introduzem práticas sustentáveis na           
condução dos serviços prestados. Assim, através dos ajustes realizados nas organizações se espera             
aumentar a produtividade das empresas e agregar valor aos serviços ofertados, mediante a inclusão              
de técnicas sustentáveis, como ainda, minimizar os danos causados ao meio ambiente. 
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A metodologia utilizada adotou alguns procedimentos, como a coleta de dados por meio de              
formulário e entrevista estruturada com os gestores responsáveis pelas empresas; Meu Casório e             
Ecotu. A pesquisa delineou-se por abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, como também              
foram utilizados os métodos descritivo e exploratório. 

No decorrer desse estudo, foi possível identificar as problemáticas enfrentadas pelas referidas            
empresas, como ainda, as ações desenvolvidas buscaram auxiliar o gestor em questões relativas a              
parte administrativa da organização. Será elaborado ainda, um plano de ação incluindo estratégias             
de marketing e técnicas de sustentabilidade as quais serão desenvolvidas de acordo com o perfil e a                 
necessidade de cada empresa, tendo em vista a necessidade de atrair novos clientes e ampliar suas                
chances de consolidação no mercado. 

Nessa perspectiva o objetivo deste trabalho é oferecer serviço de consultoria na área de              
gerenciamento organizacional para as empresas: Meu Casório Club e Ecotur . De forma específica,             
espera-se melhorar a gestão empresarial; incluir técnicas de sustentabilidade na organização;           
elaborar planos de ação; ampliar a produtividade das empresas; agregar valor aos produtos;             
aumentar a competitividade. 

Portanto, esse projeto de extensão se alinha aos desafios enfrentados pela ITNC e aos              
conhecimentos habilidades e atitudes desenvolvidas nos discentes do IFRN, através da articulação            
do ensino, pesquisa e extensão. 

2 METODOLOGIA 

O campo desse trabalho foi o Campus Natal-Central do IFRN, de forma mais específica o               
ITNC. Sobre os instrumentos de coleta de dados, foi realizada pesquisa bibliográfica por meio de               
livros, além de pesquisa documental realizada através de documentos disponibilizados pelo gestores            
responsáveis pelas empresas: Meu Casório, Ecotur e Consig Cred . 

Esse estudo foi desenvolvido a partir de pesquisa-ação, na qual as empresas escolhidas são              
estudadas e os diretores são entrevistados, bem como são parte integrante do processo de criação na                
elaboração das ações técnicas. A coleta de dados iniciou-se com o preenchimento de um formulário               
e a realização de entrevistas semiestruturadas e trabalhos conjuntos, que serviram para a elaboração              
do Plano de Marketing.  

Para Gil (2002), formulário é o processo em que o pesquisador elabora questões             
previamente estabelecidas, assim, permitindo a formalização das comunicações, o registro e o            
controle das organizações, como por exemplo as empresas ou instituições. Pode-se citar no             
desenvolver do projeto as empresas entrevistadas 

No presente trabalho o método utilizado foi descritivo, devido ter como finalidade descrever             
as características de um determinado grupo. Como ainda classifica-se como exploratória, a pesquisa             
exploratória permite uma maior compreensão do problema, o tornando mais claro e de fácil              
prognóstico (Gil, 2002). Esse mesmo autor, ainda acrescenta que, o objetivo principal desse tipo de               
pesquisa é aperfeiçoar as ideias ou encontrar noções, devido seu planejamento ser bastante flexível,              
possibilita uma maior brandura sobre os diversos aspectos relativos ao estudo. 

Esse projeto classifica-se ainda como um estudo de caso. Marconi e Lakatos (2004), define              
como um levantamento de um grupo ou indivíduo, estudando os aspectos de suas diferenciações.              
Contudo, há limitações para este método de pesquisa, uma vez que aquele grupo estudado é único,                
não havendo como ser generalizado. A opção dessa modalidade de metodologia vem do fato que é                
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uma categoria de pesquisa única, ou seja, abrange duas empresas incubadas no Campus             
Natal-Central do IFRN. Sendo estas: 

A empresa Meu Casório Club que está voltada para o ramo de casamentos. O serviço               
oferecido pela empresa, busca facilitar a vida daqueles que estão na fase preparatória do seu               
casamento. A plataforma concentra os fornecedores mais buscados pelas noivas, e oferece            
vantagens como o acúmulo de pontos que serão utilizados para a obtenção de descontos nos               
serviços a partir da contratação dos parceiros do Meu Casório Club. 

A segunda empresa incubada escolhida foi a ECO TUR, a qual é especializada em viagens,               
uma empresa que não só abrange o estado do Rio Grande do Norte, como também diversos estados                 
vizinhos, a empresa preza pelo estímulo do companheirismo e do respeito mútuo. Outro importante              
ponto da empresa é a promoção de atividades de estímulo, promovendo e agregando cultura,              
educação, gastronomia e diversas outras características aos que frequentam as viagens e momentos             
junto a empresa. 

A análise se fundamentou em métodos qualitativos por conter a análise do conteúdo de              
documentos, formulário e entrevista. O método qualitativo procura analisar e interpretar dados de             
forma mais aprofundada e complexa, busca ainda fornecer dados mais detalhados sobre as             
investigações a partir da observação e estudo.  

Gray (2012) explica que o método qualitativo trabalha com mais de uma abordagem analítica              
para o desenvolvimento da análise documental, por meio do levantamento das informações para a              
organização do material a fim de sintetizá-lo.  

Assim, foram realizadas as análises das informações obtidas nas empresas responsáveis pelo            
estudo, em seguida realizada a confrontação com as questões teóricas através da bibliografia             
utilizada. Após todos os levantamentos realizados,  foi desenvolvido o plano de marketing. 

RESULTADOS ALCANÇADOS/esperados e Discussões 

 
Com a criação do Plano de Marketing junto às empresas incubadas, os empresários             

possuem maior segurança na tomada de decisões, auxiliando a empresa a compreender seus pontos              
fortes, bem como neutralizar as ameaças e os seu pontos fracos. Na empresa Meu CasórioClub uma                
das dificuldades encontradas foi como incluir os critérios de sustentabilidade nos serviços            
oferecidos. Na EcoTur, uma das dificuldades identificadas foi o trabalho informal, que comumente             
é realizado por prestadores de serviços, e não por uma empresa especializada em viagens.  

Através desse trabalho buscou-se desenvolver diferentes melhorias para as empresas citadas,           
como por exemplo a busca por fornecedores que ofereçam produtos sustentáveis para os clientes, e               
na EcoTur campanhas que incentivem e mostrem a importância de viagens com as empresas              
especializadas, que geram credibilidade. 

O Plano de marketing é uma ferramenta de gestão que possibilita o planejamento estratégico              
para atuação no mercado. Segundo Campomar e Ikeda (2006) o Plano de marketing é uma               
consubstanciação do exercício do planejamento formal, que possibilita um posicionamento          
estratégico das empresas. 

Com um processo de três etapas, o Plano de marketing bem aplicado possibilitará aos              
empresários a segurança na tomada das decisões possibilitando o alcance dos objetivos e metas              
estabelecidas. O planejamento é basicamente a base de todo plano, que estão todas as partes das                
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informações a respeito da empresa. Uma das técnicas estabelecidas pelo planejamento é a matriz              
SWOT, que é o primeiro passo para o alcance do planejamento, são dados importantes que               
caracterizam o ambiente interno e externo. 

A segunda etapa, foi a implementação das ações com foco sempre no alcance dos objetivos e                
das metas da empresa, como por exemplo a empresa Meu Casório que tem como propósito facilitar                
a vida daqueles que estão nos preparativos do seu casamento a inclusão de fornecedores de utilizam                
produtos sustentáveis e idéias de novas cores para a sua logomarca. 

Ao final das etapas realizou-se uma avaliação, sendo verificado se as ações propostas             
surtiram efeito positivo ou não nas organizações. Além disso, através desse trabalho buscou-se             
desenvolver diferentes melhorias, tais como: observação de requisitos como sustentabilidade,          
preocupação com o meio ambiente, melhor adequação do produto às exigências do público,             
diversidade do produto ou serviço, melhoria da qualidade do processo, qualificação de            
mão-de-obra, melhorias das condições de trabalho, desenvolvimento de processo inovador e           
diminuição de desperdícios. 

Considerando as diretrizes da formação tecnológica orientadoras do currículo e assumidas           
no Projeto Político-Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do IFRN, o              
projeto procurou integrar a experiência adquirida a partir do projeto de extensão COOP MAIS, à               
prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade; e a          
formação de atitudes e capacidade de comunicação, visando a melhor preparação para o mercado de               
trabalho. Além disso, os resultados pretendidos estão alinhados com as prioridades estratégicas do             
Curso e as do ITNC, conforme quadro 1. 

Quadro 1 – Prioridades Estratégicas 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Pública  

Incubadora Tecnológica Campus 
Natal-Central (ITNC) 

● Aplicar os conhecimentos técnicos 
adquiridos no curso; 

● Promover uma atitude ética no trabalho 
e no convívio social; 

●  Desenvolver a iniciativa, a criatividade, 
a autonomia e a responsabilidade; 

●  Exercitar a liderança e a capacidade 
empreendedora. 

● Prestar serviços para a melhoria da 
sustentabilidade e competitividade das 
empresas incubadas; 

● Agregar valor à marca e aos produtos; 
● Aumentar as vendas; 
● Oferecer serviço de consultoria às 

empresas incubadas. 

 

De acordo com as prioridades estratégicas citadas acima, pode-se citar como fatores            
principais a aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos no decorrer do curso de Gestão             
Pública, bem como a prestação dos serviços para melhoria da sustentabilidade e competitividade             
das empresas incubadas, para que possam utilizar meios sustentáveis, tendo em vista que essa              
conduta  permite uma melhor qualidade de vida ao indivíduo e preserva o meio ambiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  
Com a criação do Plano de Marketing junto às empresas incubadas, os empresários possuem              

maior segurança na tomada de decisões, auxiliando a empresa a compreender seus pontos fortes,              
bem como neutralizar as ameaças e os seu pontos fracos. Na empresa Meu Casório uma das                
dificuldades encontradas foi como incluir os critérios de sustentabilidade nos serviços oferecidos,            
ainda foram disponibilizadas sugestões para a sua logomarca. Na EcoTur, uma das dificuldades foi              
o trabalho informal, que comumente é realizado por prestadores de serviços, e não por uma empresa                
especializada em viagens. 

Através desse trabalho, buscou-se desenvolver diferentes melhorias para as empresas          
citadas, como por exemplo a inclusão de fornecedores que ofereçam produtos sustentáveis para a              
Meu Casório e a idealização de novas cores para a sua logomarca, e na EcoTur campanhas que                 
incentivem e mostrem a importância de viagens com as empresas especializadas nesse setor para              
gerar mais credibilidade aos seus serviços. Como ainda, a sugestão de parceria com os órgãos               
públicos, por meio de campanhas que incentivem passeios apenas com empresas cadastradas , a fim               
de garantir maior segurança para o público. 
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ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção. 

RESUMO 

A proposta da COOP MAIS visa ampliar a        
cooperação entre o IFRN e o mercado de trabalho.         
Esse projeto está vinculado ao Grupo de Pesquisa        
Estudos Organizacionais e Cooperação, que têm o       
intuito de integrar o ensino e a extensão, em         
pesquisas realizadas no âmbito das instituições      
públicas e privadas. Esse trabalho tem como       
objetivo desenvolver consultoria de gerenciamento     
organizacional, incluindo técnicas de    
sustentabilidade nas empresas: Meu Casório e Eco       
Tur, que encontram-se atualmente incubadas na      
ITNC Campus Natal-Central do IFRN. A      
metodologia, conforme os autores analisados,     
configura este trabalho como uma pesquisa      
qualitativa com base em dados secundários, obtidos       
por meio de uma pesquisa exploratória em       
bibliografia pertinente e no banco de dados dessas        
empresas. Será realizado um levantamento a partir       
das informações disponibilizadas pelos gestores e      
em seguida ocorrerá o desenvolvimento do Plano de        

marketing com o objetivo de prepará-las para       
enfrentar os desafios impostos pelo mundo dos       
negócios. Além disso, as estratégias desenvolvidas      
buscam aumentar a competitividade das     
organizações, além de orientar a condução dos       
negócios com o olhar voltado para o meio ambiente.         
As empresas serão contempladas com o trabalho       
técnico de gerenciamento que irá promover soluções       
organizacionais e tecnológicas que nortearão suas      
atividades. Busca-se com esse projeto, além de       
integrar os futuros profissionais a atividade prática       
profissional, contemplar teoria e prática, para a       
aplicação dos conhecimentos adquiridos durante o      
Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública,       
como ainda, contribuir para o desenvolvimento local       
a partir da produção de conhecimentos, do       
desenvolvimento de tecnologias e da construção de       
soluções para problemas reais. 

 
PALAVRAS-CHAVE: Cooperação, Incubadoras, Consultoria, Plano de Marketing, Sustentabilidade. 

ABSTRACT 

The proposal of COOP MAIS aims to broaden        
cooperation between the IFRN and the labor market.        
This project is linked to the Group for Research         
Organizational Studies and Cooperation, which aim      
to integrate teaching and extension in research       
carried out within public and private institutions.       
This work aims to develop organizational      
management consultancy, including sustainability    
techniques in the companies Meu Casório and       
Ecotur, which are currently incubated in the ITNC        
Campus Natal-Central of IFRN. The methodology,      
according to the authors analyzed, constitutes this       
work as a qualitative research based on secondary        
data, obtained through an exploratory research in       

pertinent bibliography and in the database of these        
companies. A survey will be made based on the         
information provided by the managers and then the        
development of the Marketing Plan will take place        
in order to prepare them to face the challenges         
imposed by the business world. In addition, the        
strategies developed seek to increase the      
competitiveness of organizations, in addition to      
guiding the conduct of business with a focus on the          
environment. The companies will be contemplated      
with the technical work of management that will        
promote organizational and technological solutions     
that will guide their activities. In addition to        
integrating future professionals into professional     
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practice, the aim is to contemplate theory and        
practice, to apply the knowledge acquired during the        
Higher Course of Technology in Public      
Management, as well as to contribute to local        

development from knowledge production, the     
development of technologies and the construction of       
solutions to real problems. 

 

KEY WORDS: Cooperation, Incubators, Consulting, Marketing Plan, Sustainability. 

1 INTRODUÇÃO 

Através do uso da tecnologia o IFRN busca viabilizar a formação de profissionais dentro de um                
contexto de desenvolvimento integral, considerando a construção de valores essenciais ao ser            
humano, bem como, o desempenho ético, crítico e técnico de uma profissão. Nesse sentido, o IFRN                
procura ofertar uma educação profissional e tecnológica a sociedade, como ainda, formar            
profissionais-cidadãos, com competências técnicas em gestão, com ética, contemplando um perfil           
de liderança, dinâmico e empreendedor e com elevado grau de responsabilidade social e ambiental. 

Dessa forma, tendo em vista a necessidade de orientação e inclusão de fundamentos de              
administração para o desenvolvimento das atividades das empresas que encontram-se na Incubadora            
Tecnológica Campus Natal-Central (ITNC), observou-se a importância de alinhar os conhecimentos           
adquiridos no Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública com as necessidades dessas             
empresas, a fim de proporcionar suporte técnico às mesmas, buscando com isso soluções             
personalizadas para as problemáticas identificadas nas organizações. 

Consoante as necessidades das empresas incubadas no Campus Natal-Central do IFRN e dos             
alunos do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública o presente projeto de extensão, visa               
realizar consultoria organizacional nas empresas a fim de diminuir os riscos empresariais, ampliar a              
produtividade e gerar soluções tecnológicas para aprimorar a gestão das pequenas empresas            
incubadas no Campus Natal-Central do IFRN. 

Assim, busca-se com esse projeto, além de integrar os futuros profissionais a atividade prática              
profissional, contemplando a teoria e a prática, para aplicação dos conhecimentos adquiridos no             
decorrer do curso, como ainda, contribuir para o desenvolvimento local a partir da produção de               
conhecimentos, do desenvolvimento de tecnologias e da construção de soluções para problemas            
reais. 

Logo, será elaborado um Plano de marketing desenvolvido através da análise realizada nas             
empresas: Meu Casório e Ecotur, que encontram-se atualmente na Incubadora Tecnológica Campus            
Natal-Central (ITNC). Serão desenvolvidas estratégias para resolver as dificuldades enfrentadas          
pelas empresas com o objetivo de orientá-las, visando dessa forma, a melhoria dos serviços              
prestados aos clientes, aspirando seu crescimento e sua consolidação no mercado. 

Ademais, as estratégias desenvolvidas pretendem aumentar a competitividade das organizações,          
conduzindo seus negócios com um olhar ambiental, através de uma gestão sustentável, haja vista a               
crescente demanda de consumidores por empresas que introduzem práticas sustentáveis na           
condução dos serviços prestados. Assim, através dos ajustes realizados na organização se espera             
aumentar a produtividade das empresas e agregar valor aos serviços ofertados, mediante a inclusão              
de técnicas sustentáveis, como ainda, minimizar os danos causados ao meio ambiente. 

A metodologia utilizada adotou alguns procedimentos, como a coleta de dados por meio de              
formulário e entrevista estruturada com os gestores responsáveis pelas empresas; Meu Casório e             
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Ecotu. A pesquisa delineou-se por abordagem qualitativa, do tipo estudo de caso, como também              
foram utilizados os métodos descritivo e exploratório e a análise documental. 

No decorrer desse estudo, será possível identificar as problemáticas enfrentadas pelas referidas            
empresas, como ainda, as ações desenvolvidas visam auxiliar o gestor em questões relativas a parte               
administrativa da organização. Será elaborado ainda, um plano de ação incluindo estratégias de             
marketing e técnicas de sustentabilidade as quais serão desenvolvidas de acordo com o perfil e a                
necessidade de cada empresa, tendo em vista atrair novos clientes e ampliar suas chances de               
consolidação no mercado. 

Nessa perspectiva o objetivo deste trabalho é oferecer serviço de consultoria na área de              
gerenciamento organizacional para as empresas: Meu Casório e Ecotur . De forma específica,            
espera-se melhorar a gestão empresarial; incluir técnicas de sustentabilidade na organização;           
elaborar planos de ação; ampliar a produtividade das empresas; agregar valor aos produtos;             
aumentar a competitividade. 

Portanto, esse projeto de extensão se alinha aos desafios enfrentados pela ITNC e aos              
conhecimentos habilidades e atitudes desenvolvidas nos discentes do IFRN, através da articulação            
do ensino, pesquisa e extensão. 

2 METODOLOGIA 

O campo desse trabalho foi o Campus Natal-Central do IFRN, de forma mais específica o               
ITNC. Sobre os instrumentos de coleta de dados, foi realizada pesquisa bibliográfica por meio de               
livros, além de pesquisa documental realizada através de documentos disponibilizados pelo gestores            
responsáveis pelas empresas: Meu Casório, Ecotur e Consig Cred . Enquanto fonte de coleta de               
dados, esta investigação teve como sujeito de pesquisa o gestor das empresas mencionadas             
anteriormente. Para coleta de dados junto ao sujeito da pesquisa foi utilizado formulário e ainda foi                
realizada entrevista estruturada. 

Para Gil (2002), formulário é o processo em que o pesquisador elabora questões previamente              
estabelecidas, assim, permitindo a formalização das comunicações, o registro e o controle das             
organizações, como por exemplo as empresas ou instituições. Pode-se citar no desenvolver do             
projeto as empresas entrevistadas 

No presente trabalho o método utilizado foi descritivo, devido ter como finalidade descrever             
as características de um determinado grupo. Como ainda classifica-se como exploratória, a pesquisa             
exploratória permite uma maior compreensão do problema, o tornando mais claro e de fácil              
prognóstico (Gil, 2002). Esse mesmo autor, ainda acrescenta que, o objetivo principal desse tipo de               
pesquisa é aperfeiçoar as ideias ou encontrar noções, devido seu planejamento ser bastante flexível,              
possibilita uma maior brandura sobre os diversos aspectos relativos ao estudo. 

A pesquisa em relação aos procedimentos técnicos foi documental. Conforme Silva et al.             
(2009) é: 

Na pesquisa documental, parte-se de um amplo e complexo conjunto de dados para se chegar               
a elementos manipuláveis em que as relações são estabelecidas e obtidas as conclusões. Os              
procedimentos e posturas mencionadas exigem a sensibilidade, a intencionalidade e a           
competência teórica do pesquisador, pois desde o acesso e a seleção do acervo documental, a               
análise dos dados até a comunicação dos resultados constitui-se em um processo sistemático,             
exaustivo, coerente, sensível e criativo. 

  

3126 



Esse projeto classifica-se ainda como um estudo de caso. Marconi e Lakatos (2004), define              
como um levantamento de um grupo ou indivíduo, estudando os aspectos de suas diferenciações.              
Contudo, há limitações para este método de pesquisa, uma vez que aquele grupo estudado é único,                
não havendo como ser generalizado. A opção dessa modalidade de metodologia vem do fato que é                
uma categoria de pesquisa única, ou seja, abrange três empresas incubadas no Campus             
Natal-Central do IFRN. Sendo estas: 

A empresa Meu Casório que está voltada para o ramo de casamentos. O serviço oferecido               
pela empresa, busca facilitar a vida daqueles que estão preparando seu casamento, como por              
exemplo a qualificação, o melhor mercado, os melhores serviços e produtos, possibilitando aos             
usuários uma prática saudável e agradável nessa importante etapa da vida que é a união. 

A segunda empresa incubada escolhida foi a ECO TUR, a qual é especializada em viagens,               
uma empresa que não só abrange o estado do Rio Grande do Norte, como também diversos estados                 
vizinhos, a empresa preza pelo estímulo do companheirismo e do respeito mútuo. Outro importante              
ponto da empresa é a promoção de atividades de estímulo, promovendo e agregando cultura,              
educação, gastronomia e diversas outras características aos que frequentam as viagens e momentos             
junto a empresa. 

A análise se fundamentou em métodos qualitativos por conter a análise do conteúdo de              
documentos, formulário e entrevista. O método qualitativo procura analisar e interpretar dados de             
forma mais aprofundada e complexa, busca ainda fornecer dados mais detalhados sobre as             
investigações a partir da observação e estudo.  

Gray (2012) explica que o método qualitativo trabalha com mais de uma abordagem analítica              
para o desenvolvimento da análise documental, por meio do levantamento das informações para a              
organização do material a fim de sintetizá-lo.  

Assim, serão realizadas as análises das informações obtidas nas empresas responsáveis pelo            
estudo, em seguida será realizada a confrontação com as questões teóricas através da bibliografia              
utilizada. Após todos os levantamentos realizados, será implementada a metodologia para a            
confecção do Plano de marketing. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS  E D ISCUSSÕES 

Através das informações que serão coletadas e posteriormente analisadas, espera-se          
desenvolver um Plano de marketing conforme as necessidades identificadas nas organizações; Meu            
Casório e Ecotur, buscando através de um plano de ação potencializar os pontos fortes dessas               
empresas e ainda neutralizar as ameaças e seus pontos fracos.  

O Plano de marketing é uma ferramenta de gestão que possibilita o planejamento estratégico              
para atuação no mercado. Segundo Campomar e Ikeda (2006) o Plano de marketing é uma               
consubstanciação do exercício do planejamento formal, que possibilita um posicionamento          
estratégico das empresas. 

Com um processo de três etapas, o Plano de marketing bem aplicado possibilitará aos              
empresários a segurança na tomada das decisões possibilitando o alcance dos objetivos e metas              
estabelecidas. O planejamento é basicamente a base de todo plano, que estão todas as partes das                
informações a respeito da empresa. Uma das técnicas estabelecidas pelo planejamento é a matriz              
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SWOT, que é o primeiro passo para o alcance do planejamento, são dados importantes que               
caracterizam o ambiente interno e externo. 

A segunda etapa, é a implementação, que são executadas as estratégias, focando sempre no              
alcance dos objetivos e das metas da empresa, como por exemplo a empresa Meu Casório que tem                 
como propósito facilitar a vida daqueles que estão nos preparativos do seu casamento, tornando              
mais acessível o mercado de casamentos. 

Ao final das etapas será realizada uma avaliação, sendo verificadas todas as ações             
executadas, se correspondem ou não aos objetivos propostos. No caso da empresa Meu Casório, ela               
deverá atender às propostas aos que pretendem se casar, tornando o mais acessível possível o               
mercado de casamentos. 

Além disso, através desse trabalho busca-se desenvolver diferentes melhorias para a           
comunidade, tais como: observação de requisitos como sustentabilidade, preocupação com o meio            
ambiente, aumento da produtividade, melhor adequação do produto às exigências do mercado,            
aumento das vendas, melhoria da qualidade do produto ou serviço, melhoria da qualidade do              
processo, qualificação de mão-de-obra, melhorias das condições de trabalho, desenvolvimento de           
processo inovador, diminuição de desperdícios e redução de custos operacionais. 

Considerando as diretrizes da formação tecnológica orientadoras do currículo e assumidas           
no Projeto Político-Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública do IFRN, o              
projeto procura integrar a experiência adquirida a partir do projeto de extensão COOP MAIS, à               
prática pedagógica orientada pela interdisciplinaridade, contextualização e flexibilidade; e a          
formação de atitudes e capacidade de comunicação, visando a melhor preparação para o mercado de               
trabalho. Além disso, os resultados pretendidos estão alinhados com as prioridades estratégicas do             
Curso e as do ITNC, conforme quadro 1. 

Quadro 1 – Prioridades Estratégicas 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão 
Pública  

Incubadora Tecnológica Campus 
Natal-Central (ITNC) 

● Aplicar os conhecimentos técnicos 
adquiridos no curso; 

● Promover uma atitude ética no trabalho 
e no convívio social; 

●  Desenvolver a iniciativa, a criatividade, 
a autonomia e a responsabilidade; 

●  Exercitar a liderança e a capacidade 
empreendedora. 

● Prestar serviços para a melhoria da 
sustentabilidade e competitividade das 
empresas incubadas; 

● Agregar valor à marca e aos produtos; 
● Aumentar as vendas; 
● Oferecer serviço de consultoria às 

empresas incubadas. 

De acordo com as prioridades estratégicas citadas acima, pode-se citar como fatores            
principais a aplicação de conhecimentos técnicos adquiridos no decorrer do curso de Gestão             
Pública, bem como a prestação dos serviços para melhoria da sustentabilidade e competitividade             
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das empresas incubadas, para que possam se adequar o máximo possível a sustentabilidade, já que a                
mesma permite uma melhor qualidade de vida e proporciona ao indivíduo um futuro melhor. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto de extensão ainda está em andamento, contudo, após finalizado espera-se garantir             
através das ações elaboradas e posteriormente implementadas, aprimorar a relação da empresa com             
os clientes. E ainda, proporcionar aos empresários mais segurança na tomada das decisões,             
possibilitando o alcance dos objetivos e das metas estabelecidas pela organização. Além disso, esse              
trabalho de extensão é de extrema importância pois incentiva os discentes e os docentes a buscarem                
cada vez mais, meios de aliar teoria à prática, com a finalidade de introduzir no mercado                
profissionais cada vez mais qualificados. Essa articulação escola-empresa possibilita o intercâmbio           
de informações e conhecimentos e permite a evolução do aprendizado, a divulgação da capacidade              
técnica dos alunos do IFRN Campus Natal Central e melhora a gestão das organizações. Além               
disso, as práticas sustentáveis que serão introduzidas nos serviços prestados por empresas, visam             
respeitar o consumidor e o meio ambiente. Dessa forma as empresas estarão propiciando uma              
qualidade de vida melhor para a população, e ainda estarão introduzindo uma consciência maior em               
relação a preservação do meio ambiente. 
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1 INTRODUÇÃO 

Ao observarmos o processo de expansão urbanística do território brasileiro, nos 
damos conta de que esta acontece de forma acelerada e desordenada, vindo a superar ao 
ritmo da legalização, por consequente, são registrados em muitos municípios elevados 
casos de irregularidade de imóveis ocasionados pelo planejamento arquitetônico e 
construtivo que por vezes não foi realizado por profissionais da área, podendo expor a 
riscos de vida os moradores que habita nessas edificações, a falta de salubridade sanitária 
e a má realização das instalações elétricas são exemplos de fatores que podem favorecer 
tais riscos. Nesse contexto, o NUPPE (Núcleo de Prática em Projetos de Edificações) na 
qualidade de Núcleo de Extensão e Prática Profissional do IFRN - campus São Gonçalo 
do Amarante, em atividade desde 2016, oferece à comunidade do município de São 
Gonçalo do Amarante e suas proximidades como serviço técnico a produção de projetos 
de edificações de maneira gratuita, sendo a sua prioridade a população de baixa renda. 

A aprovação no edital 04/2019-PROEX/IFRN permitiu que o NUPPE 
permanecesse em atividade, dessa vez com o diferencial de contar com dois núcleos o 
NUPPE-Arq. e o NUPPE-Con, onde o primeiro tem o foco em serviços de arquitetura e 
o segundo em serviços voltados a engenharia civil, possibilitando a união entre a teoria 
dada em sala de aula pelos professores no curso de Edificações e a sua prática, bem como, 
a extensão através da oferta de serviços técnicos à comunidade de São Gonçalo do 
Amarante e proximidade, com preferência a população de baixa renda.  

Espera-se que as atividades do Núcleo de Prática em Projetos de Edificações, além 
de ofertar seus serviços gratuitos de qualidade à população, especialmente aos que 
possuem vulnerabilidade social e econômica, também venha contribuir com a evolução 
dos métodos construtivos no município e região.  

2 METODOLOGIA 

O Núcleo de Prática em Projetos de Edificações (NUPPE), em momento inicial, 
realizou o procedimento de seleção da equipe técnica discente através de edital, no qual 
surgiu o estabelecimento de duas equipes de trabalho, NUPPE-Arq e NUPPE-Con. Os 
aprovados no edital foram distribuídos entre essas equipes, estratégia usada para melhor 
atender as necessidades da população regional, explorando as qualidades de cada 
integrante da equipe. Além disso, as equipes atuaram no processo de divulgação do 
projeto, através da criação de panfletos, pôsteres, slides para apresentação oral e vídeos, 
a fim de levantar novas demandas. 

Visando otimizar e unificar o processo de qualificação, os alunos selecionados 
receberam capacitações com ações de formação profissional, para tanto, estabeleceu-se 
parcerias com outros Núcleos de áreas afins do instituto, o NEPPCON (IFRN campus 
Natal Central), foi um grande aliado nesta etapa, visando qualificá-los quanto ao processo 
de execução das atividades existentes no fluxograma do núcleo. Essa foi uma das grandes 
inovações, que o núcleo trouxe para o ano vigente buscando melhorar e qualificar os 
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serviços, desde o início das suas atividades, além da troca de experiências entre os alunos 
que estavam ingressando nos Núcleos dos dois campi. 

Após a capacitação dos extensionistas, estes estão aptos a atender os clientes da 
comunidade externa seguindo os seguintes passos: realizar contato com o cliente, 
cadastrar serviços e analisa-los, informar ao cliente sobre aprovação, caso seja aprovado, 
deve-se agendar a visita técnica, realização do projeto com auxílio do corpo docente, 
envio da taxa de registro (ART ou RRT) ao interessado, entrega e conclusão do projeto. 

O trabalho resulta em pranchas técnicas e memoriais/relatórios. Se for necessário 
licenciar, as documentações são providenciadas para aprovação dos órgãos reguladores. 
Desse modo, o projeto é finalizado e entregue ao cliente logo após o pagamento da taxa 
de registro, efetuado pelo interessado, e da revisão final dos docentes. 

A responsabilidade de divulgação e propagação das atividades ofertadas pelo 
NUPPE, também estão sob a responsabilidade do corpo de discentes. Foram produzidos 
folders, que contém as informações necessárias para a solicitação dos serviços, sendo 
divulgados na prefeitura de São Gonçalo do Amarante, e no local de funcionamento das 
atividades, dentro do IFRN – Campus São Gonçalo do Amarante. 

Uma das inovações do NUPPE, também diz respeito ao contato digital com o 
público, através do YouTube com Videoaulas e Curiosidades da construção civil e 
arquitetura. O Instagram também está sendo utilizado para divulgação dos nossos serviços 
e resultados alcançados, além da exposição de situações que podem ocorrer em obras, 
para haver um maior contato com o público. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

A capacitação conjunta dos extensionistas trouxe resultados positivos, os alunos se 
sentiram especialmente mais confiantes para enfrentar os desafios da atuação no Núcleo, 
especialmente no atendimento ao público externo, além da troca de experiências e 
socialização de possíveis dificuldades que poderiam surgir. A Figura 1 apresenta a 
realização da capacitação na sala do NEPPCON no IFRN campus Natal Central. 

 

 
Figura 1 – Capacitação dos extensionistas 

Fonte: acervo do NUPPE, abril 2019. 
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Dentre as dificuldades encontradas após durante o início do projeto estava no fato 

de que algumas demandas se desdobravam em outras demandas que não eram previstas 
no início, resultando em demora na entrega. O trabalho em conjunto do NUPPE-Arq e 
NUPPE-Con ajudou na correta previsão de demandas e confecção de fluxograma de 
atividades. A Figura 2 apresenta um exemplo de um dos fluxogramas utilizados no 
Núcleo. 

 

 
Figura 2 – Fluxograma de atividades do NUPPE 

Fonte: Acervo do NUPPE. 

Desde 2016, já foram entregues 23 projetos para a população de São Gonçalo do 
Amarante e região, sendo 06 até junho de 2019. O que vem beneficiando a população do 
município e o corpo discente do NUPPE, fazendo com que ocorra uma união da teoria 
adquirida na sala de aula, junto a prática realizada no núcleo. Assim, formando 
profissionais preparados e capacitados para o mercado de trabalho. Com o objetivo de 
divulgar as atividades realizadas pelo Núcleo resolveu-se criar um perfil na rede social 
Instagram, a Figura 3 apresenta o momento da entrega do projeto divulgada através do 
perfil criado e a Figura 4 apresenta a maquete de um projeto elaborado pelos 
extensionistas. 
 Além da divulgação em redes sociais, os extensionistas elaboraram um panfleto 
contendo as informações para contato, como também as formas de atuação, 
documentação necessária para cadastro, além das taxas para pagamento de ART e RRT, 
aumentando assim as formas de captação de clientes. As Figuras 5 e 6 apresentam o 
panfleto elaborado. 
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Figura 3 – Publicação no perfil da rede social 

Fonte: Instagram nuppe.sga, maio 2019. 

 

 
Figura 4 – Publicação no perfil da rede social 

Fonte: Instagram nuppe.sga, maio 2019. 

 

 

 
Figura 5 – Panfleto de divulgação 

  Fonte: Acervo NUPPE, maio 2019. 
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Figura 6 – Panfleto de divulgação 

Fonte: Acervo NUPPE, maio 2019. 

 

 Como forma de modernizar a atuação do Núcleo, foi proposta a criação de um 
canal no YouTube, com o intuito de aproximar a comunidade do conhecimento em 
relação às boas práticas no ramo da construção civil através de vídeos educativos, 
divulgando os vídeos inclusive no perfil do Instagram. Perfazendo assim, uma rede que 
atinge diferentes tipos de público e facilitando o acesso a informação. No momento o 
canal ainda se encontra em construção, porém vários vídeos de apresentação do NUPPE 
já existem. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O Núcleo de Prática em Projetos de Edificações cumpre com seu principal 
objetivo, como atender as demandas de projetos de edificações no munícipio de São 
Gonçalo do Amarante e comunidades vizinhas, favorecendo com a formação profissional 
dos discentes. 

Os cortes sofridos pelas instituições federais em 2019, dificultam o bom 
funcionamento do núcleo no que diz respeito as visitas técnicas que precisam ser 
realizadas em qualquer projeto. Apesar desses últimos acontecimentos, o NUPPE tem se 
fortalecido com a sua equipe, e segue buscando maneiras de ajudar a população de baixa 
renda, nos projetos referentes a área de Edificações. O núcleo está em processo de 
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mudança de espaço físico, para haver um maior conforto, e possibilidade de mais pessoas 
trabalharem de maneira simultânea, acelerando e otimizando os serviços realizados. 
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RESUMO 
 
O objetivo do Studio Criativo é a prestação de 
serviços gratuitos de consultoria em marketing 
para MEI e micro e pequenas empresas da Zona 
Norte de Natal, possibilitando aos alunos um 
ambiente propício à aplicação dos 
conhecimentos técnicos adquiridos em seus 

cursos, além da geração de soluções que supram 
as necessidades oriundas da comunidade. 
Espera-se que o Studio Criativo se torne 
referência como um ambiente que contribui para 
a formação de profissionais de excelência e para 
o desenvolvimento e implantação de uma cultura 
de gestão de marketing nas empresas locais. 

 

ABSTRACT 

 
The objective of Studio Criativo is to provide 
free marketing consulting services for MEI and 
micro and small companies in the North Zone of 
Natal, providing students with an environment 
conducive to the application of technical 
knowledge acquired in their courses, as  well  as  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

the generation of solutions that meet the needs of 
the community. Studio Criativo is expected to 
become a reference as an environment that 
contributes to the training of top professionals 
and the development and implementation of a 
marketing management culture in local 
businesses.

PALAVRAS-CHAVE: Consultoria, Marketing, Microempreendedores Individuais, Micro e Pequenas 
Empresas, Zona Norte. 

KEYWORDS:  Consulting, Marketing, Individual Microentrepreneurs, Micro and Small 
Companies, North Zone. 
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1 INTRODUÇÃO 

O projeto Studio Criativo tem como objetivo a prestação de serviços gratuitos à 

comunidade, tendo como finalidade ampliar a oferta de prática profissional para os alunos 

do Campus Natal – Zona Norte, sob orientação de professores da área de Gestão, em 

atividades relativas à sua formação profissional, contribuindo assim para o 

aperfeiçoamento e ampliação dos conhecimentos adquiridos nas atividades do processo 

de ensino aprendizagem. Logo, o Studio Criativo se constitui em um ambiente de práticas, 

experiências e aprendizagens. Um espaço capaz de propiciar a vivência de geração de 

soluções que supram as necessidades oriundas da comunidade. Como objetivos 

específicos, destacam-se: 

• A utilização de abordagem prática voltada ao mercado de trabalho;  

• A utilização dos conhecimentos técnicos da área de Gestão, Marketing e 

Informática;  

• Capacitação dos alunos envolvidos no projeto;  

• A seleção dos microempreendedores individuais e micro e pequenas 

empresas localizadas na Zona Norte da Cidade do Natal/RN;  

• Prestação de consultoria no tocante a expertise da área de marketing; e;  

• O fomento à pesquisa com base no conhecimento e atividades geradas nas 

atuações dos cursos envolvidos neste processo. 

O público-alvo alvo do projeto são os alunos dos Cursos Superior de Tecnologia 

em Marketing e em Licenciatura em Informática e dos Cursos Técnico em Comércio e 

Informática para WEB, do Campus Natal – Zona Norte; e, os Microempreendedores 

Individuais (MEI) e/ou Micro e Pequenas Empresas (MPE) da Zona Norte de Natal/RN.  

Nos termos da Lei Complementar nº 155 (BRASIL, 2016), Microempreendedor 

Individual (MEI) é “o empresário individual [...] ou o empreendedor que exerça as 

atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, 

que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 81.000,00 (oitenta 

e um mil reais) [...]”.  

Já as Micro e Pequenas Empresas, de acordo com o artigo 3º da Lei Complementar  

nº 123 (BRASIL, 2006), corresponde a sociedade simples ou empresária, “[...] a empresa 

individual de responsabilidade limitada e o empresário [...], devidamente registrados no 

Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas [...]”, sendo 

que, para ser caracterizada como microempresa, o empreendimento deve auferir “[...] em 

cada ano-calendário, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta 

mil reais)” e as pequenas empresas são aquelas que obtenham, “[...] em cada ano-

calendário, receita bruta superior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais) e igual 

ou inferior a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais)”.     

Ressalta-se que o Studio Criativo, criado no ano de 2017, possibilitou ampliar a 

oferta de projetos de extensão junto à comunidade. No ano de 2018, por exemplo, o 

projeto contou com a participação de 12 microempresas/microempresários.  
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É relevante destacar que os empreendedores que, em muitos casos, desconhecem 

as ferramentas básicas de gestão aplicadas às demandas no segmento de sua atuação, 

poderão ampliar sua capacidade de gerenciamento ao participar do projeto Studio 

Criativo, bem como a consultoria especializada poderá melhorar todo o processo de 

administração de marketing. Ressalta-se ainda que, apesar das potencialidades 

econômicas da região administrativa norte da cidade do Natal/RN, conhecida 

popularmente como “Zona Norte”, a comunidade beneficiada pode ser considerada uma 

região economicamente carente, apresentando “rendimento nominal médio mensal de 

0,92 salários mínimos, com todos os bairros abaixo da média do Município, que é de 1,78 

salários mínimos”, destacando-se somente o bairro de Potengi, que “apresenta os maiores 

rendimentos nominais médios mensais (1,23 salários mínimos)” (NUNES, 2017).  

Não obstante, as práticas de extensão propiciadas pelo Studio Criativo terão o 

enfoque direcionado para o aluno criar e desenvolver os serviços a serem prestados à 

sociedade, a partir de análise e diagnóstico da situação do empreendimento, contribuindo 

para a prática profissional. Assim, os alunos integrantes do projeto irão adquirir 

experiência, conhecimento teórico e prático, consolidar atitudes e valores, ao passo que 

ao dar continuidade aos seus estudos, podem sonhar e se projetar para um futuro 

promissor através projetos de carreira e de vida.  

2 METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos propostos, bem como obter os melhores resultados para 

o Studio Criativo, a metodologia de trabalho foi planejada conforme especificado:  

a) Reunião com todos os membros da equipe para acompanhamento das 

atividades e alinhamento de tarefas: além das reuniões presenciais, são utilizados outros 

canais de comunicação para interação da equipe, tais como: WhatsApp, E-mail e 

ferramentas de gerenciamento de projetos (Trello). 

b) Processo de seleção dos empreendimentos localizados na Zona Norte da 

Cidade do Natal/RN, através de Edital: atualmente o Studio Criativo está selecionando 
microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas através de Edital de 

Fluxo Contínuo. A divulgação do Edital foi realizada em veículos oficiais do IFRN (sites 

e mídias sociais) e enviados para instituições de apoio ao público-alvo do projeto.  

c) Criação de fluxo de trabalho, com lista de prioridades e projetos a serem 

executados: o fluxo de trabalho do Studio foi feito através da ferramenta service 

blueprint, uma versão mais completa e sofisticada de fluxograma, que “especifica 

detalhes como um processo de serviço deve ser construído e inclui pormenores sobre o 

que é visível ao cliente, onde há potencial para pontos falhos e gargalos no processo e 

onde ocorrem interfaces entre os participantes” (LOVELOCK; WIRTX; HEMZO, 2011, 

p. 250). O fluxo de trabalho do Studio Criativo poderá ser visualizado, de forma resumida, 

através de um fluxograma, na Figura 1, a seguir.  

d) Melhoria dos documentos utilizados para realizar o diagnóstico das 

empresas e o do plano de marketing: todos os documentos que serão emitidos pelo 

Studio Criativo foram revisados, com o objetivo de melhor estruturar as informações que 

serão repassadas para os empreendedores que participam do projeto. Com isso, foram 

3139 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

elaborados novos instrumentos de coletas de dados para compreensão do microambiente 

da empresa, a saber: empresa, consumidores, concorrentes e fornecedores; modelo de 

Relatório de Diagnóstico, que é apresentado e entregue ao participante na primeira fase 

da consultoria; e, plano de marketing, que é apresentado e entregue ao participante na 

segunda fase da consultoria, contendo o detalhamento de todas as propostas sugeridas 

pela equipe do Studio Criativo. 

 O processo de consultoria realizada pelo Studio Criativo segue o fluxo de trabalho 

apresentado, resumidamente, na Figura 1. 

 

Figura 1: Fluxograma do Atendimento ao Cliente do Studio Criativo 
Fonte: Elaborado pelos autores.  

O processo de consultoria começa com a inscrição das empresas, seguindo as 

normas estabelecidas em edital. Em seguida, o Studio Criativo é apresentado ao 

empreendedor, em uma reunião presencial no Campus Natal – Zona Norte, explicando a 

dinâmica do processo de consultoria. Neste momento é realizada a assinatura de um 

contrato, visando delimitar os deveres e direitos da empresa e do Studio Criativo. Com a 

confirmação do processo de consultoria, a equipe elabora o cronograma de execução das 

atividades (Gráfico Gantt), assim como o plano de ação, com a divisão das tarefas.  

O diagnóstico começa com a coleta de dados para a compreensão do macro e 

microambiente da empresa. Nesta etapa, além da pesquisa sobre o segmento de atuação 

e variáveis macro ambientais (econômicas, tecnológicas, socioculturais, ambientais e 

político-legais), a equipe faz pesquisas externas com consumidores (questionário), 

concorrentes (cliente oculto), fornecedores (questionário) e na empresa (entrevista). Com 

base nestas informações é realizado o diagnóstico inicial, incluindo a análise dos pontos 

fortes e fracos e oportunidade e ameaças à organização, conhecida como análise SWOT.  

Assim, encerra-se a primeira fase da consultoria com a apresentação do relatório 

ao empresário, que destacará os principais pontos que poderão ser trabalhados pela equipe 

do Studio Criativo na segunda etapa da consultoria: a elaboração do plano de marketing, 

que engloba estratégia de produto, marca, praça, promoção, preço e pessoas. Novamente, 
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é estabelecido um cronograma de ação (Gráfico Gantt) e o plano de ação com a 

distribuição das tarefas. Com a apresentação do plano de marketing ao empresário, 

encerra-se o processo de consultoria, com uma pesquisa de satisfação. Os resultados de 

tais pesquisas subsidiarão o desenvolvimento do projeto no ano seguinte e um relatório 

final com lições aprendidas e o que pode ser modificado para ampliar a eficiência e 

eficácia do Studio Criativo.  

Após alguns meses do término da consultoria, a equipe realizará visitas à empresa 

para verificar o andamento das sugestões realizadas pela equipe do projeto. Ressalta-se 

que todo o processo de confecção dos relatórios de diagnóstico e dos planos de marketing 

são realizados em equipe, com discussões periódicas sobre cada empresa atendida.  

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

O projeto Studio Criativo contribui para que novos alunos tenham a oportunidade 

de vivenciar na prática as primeiras experiências de consultoria e treinamentos, unindo a 

teoria e a prática em um ambiente de aprendizado profissional focado na prestação de 

serviços à comunidade de forma criativa e inovadora. Com o projeto Studio Criativo, 

espera-se atingir, as dimensões: discentes, Instituto e público externo.  

Na dimensão discentes, contribuir diretamente no processo de ensino-

aprendizagem do aluno. Fortalecendo seu conhecimento e desenvolvendo seu potencial, 

levando em conta a imersão em um ambiente voltado à prática e desafios enfrentados por 

empreendedores reais, em uma atmosfera propícia a criação de novas perspectivas na 

resolução de problemas. Desta forma, espera-se que o aluno possa atingir 

amadurecimento tanto acadêmico como profissional, com vistas a proatividade; 

habilidade para trabalho em grupo; comprometimento diante das responsabilidades 

assumidas; capacidade de avaliação crítica em projetos; competências na busca de novos 

conhecimentos; desenvolvimento de habilidades e especialização no que tange às áreas 

dos projetos. Atualmente, a equipe é composta por 2 (dois) bolsistas e 2 (dois) voluntários, 

com a expectativa de ampliar o número de integrantes ainda no mês de agosto de 2019. 

Na dimensão Instituto, espera-se um ambiente colaborativo e cooperativo, 

tornando o projeto um espaço ideal ao fomento da pesquisa e inovação. Levando em 

consideração a integração entre as disciplinas e as propostas de prática profissional dos 

cursos; e, a troca de experiências entre os atores envolvidos, auxiliando assim na 

consolidação da função social do IFRN.  

Na dimensão público externo, o projeto visa contribuir de forma ativa para com a 

comunidade local, buscando fortalecer o desenvolvimento do empreendedorismo na 

região, por meio da consultoria. Atualmente estamos finalizando a primeira etapa da 

consultoria de uma microempresa do ramo de autopeças e espera-se atender mais 3 (três) 

empreendimentos nos próximos meses.  

O principal desafio encontrado até o presente momento é conquistar a confiança 

da comunidade externa para participar do projeto de extensão. A equipe do projeto espera 

superar esses desafios, intensificando o processo de divulgação do serviço de consultoria 

e realizando visitas aos empreendimentos da região. 

3141 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Ressalta-se ainda que os resultados deste projeto serão disseminados na sociedade 

através da disponibilização do website do Studio Criativo, as pesquisas oriundas das 

atividades serão publicadas em Congressos e Seminários; e, quando possível, em eventos 

similares e revistas da área. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

O projeto Studio Criativo, que foi criado em 2017, está em uma fase de 

reformulação, com o foco em consultorias em marketing para os empreendimentos 

localizados na Zona Norte de Natal/RN. Com isso, os fluxos de trabalho, assim como 

diversos documentos, tiveram que ser redesenhados, fazendo com que toda a equipe tenha 

que se adaptar a nova dinâmica do projeto de extensão. 

As maiores dificuldades enfrentadas até o presente momento são a reestruturação 

das ações do Studio Criativo, assim como adquirir a confiança dos empresários da região 

para participar do projeto. Para vencer tais obstáculos, a equipe traçou um plano de ação 

que envolve desde a captação de novas parcerias de empresas, como também de discentes. 

Superando tais obstáculos, espera-se que o Studio Criativo seja referência na Zona 

Norte de Natal como um ambiente que contribui para a formação de profissionais de 

excelência e para o desenvolvimento e implantação de uma cultura de gestão de marketing 

nas empresas locais. 
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PRODUÇÃO DE HIDROMEL: CAPACITAÇÃO DE PEQUENOS 
APICULTORES DA REGIÃO DO SERIDÓ 

 

 

RESUMO 
 
Diante da viabilidade de produção do 
hidromel artesanal e da forte aceitação que 
a bebida elaborada apresentou, nos 
resultados de pesquisas anteriormente 
desenvolvidas na instituição, surgiu à 
proposta de levar sua técnica de fabricação 
aos pequenos agricultores e apicultores. 
Dessa forma, esse trabalho tem como 

objetivo disseminar os conhecimentos 
referentes a produção de hidromel aos 
produtores rurais da região do Seridó, 
realizando cursos de capacitação e 
orientações técnicas, contribuindo para o 
fortalecimento do setor apícola e para a 
geração de renda da comunidade. 

 
 

 
 

ABSTRACT 
 
 
Due to the viability of the production of 
artisanal mead and the strong acceptance 
that the elaborated drink presented, in the 
results of researches previously developed 
in the institution, came the proposal to take 
its manufacturing technique to small 
farmers and beekeepers. Thus, this work 

aims to disseminate knowledge about the 
production of mead to rural producers in 
the Seridó region, conducting training 
courses and technical guidance, 
contributing to the strengthening of the 
beekeeping sector and the generation of 
income from the community. 

 
 KEYWORDS: Fermented, Apis mellifera, Honey. 
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1 INTRODUÇÃO 

Considerada uma das atividades mais antigas do mundo, a apicultura é utilizada 

como fonte de geração de renda para muitas famílias por meio da obtenção de uma gama 

de produtos tais como o mel, geleia real, própolis, cera, pólen e hidromel, além de 

apresentar grande importância na agricultura por se tratar de um dos mais importantes 

veículos de polinização (FERRAZ, 2015). 

No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, em 2017 

foram produzidas 41,6 mil toneladas de mel em 3.879 municípios, movimentando 

aproximadamente 513,9 milhões de reais (BRASIL, 2017). Sem dúvidas a apicultura é 

uma atividade econômica positiva, geradora de empregos, fluxo de renda e uma das 

responsáveis pela fixação do homem no meio rural (MILESKI, 2016). 

Dada a importância desse setor na economia do Seridó potiguar, surgiu a proposta 

de pesquisa que foi contemplada pelo Edital nº 12/2017 - PROPI/RE/IFRN - 

PIBITI/CNPq intitulada: HIDROMEL: ELABORAÇÃO E ESTUDO DAS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS E SENSORIAIS. Cujo objetivo era elaborar 

uma bebida alcoólica fermentada a base de mel e fazer a caracterização do produto 

elaborado, contribuindo para o fortalecimento da apicultura na Região. Uma vez que se 

verificou a viabilidade da produção artesanal do hidromel, bem como uma boa aceitação 

da bebida entre os provadores na avaliação sensorial realizada no projeto de pesquisa 

citado, surgiu a proposta do presente projeto de extensão. 

Contemplado na portaria n° 64, de 23 de abril de 2008, o fermentado a base de 

mel denominado de hidromel, é uma bebida obtida por meio da fermentação alcoólica de 

uma solução de mel de abelha, sais nutrientes e água potável, com graduação alcoólica 

de 4 a 14% (v/v) a 20ºC, obtida pela fermentação alcoólica de uma solução de mel de 

abelha, sais nutrientes e água potável. Pode ser classificado em seco, licoroso, doce e 

espumoso, segundo sua tecnologia de fabricação (BRASIL, 2008). Variedades de 

hidromel são registradas na literatura, sendo produzidas mediante adição de ervas 

essenciais e/ou frutas (MAPA, 2008; SILVA, 2016).
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Reconhecida como uma das bebidas mais antigas apreciada pelo homem, acredita-

se que o hidromel seja percursor de outras bebidas como a cerveja e o vinho (PEREIRA, 

2008). O primeiro relato de sua produção se deu à 7.000 a.C. no norte da China, onde 

encontrou-se vasos contendo uma mistura de hidromel, arroz e algumas frutas 

(MCGOVERN et al., 2004). 

Ademais, a produção do Hidromel artesanal consiste em uma alternativa para o 

aproveitamento do mel que fica impregnado em utensílios usados para sua extração ou 

até mesmo para o aproveitamento de méis que apresentem teor de umidade superior ao 

estabelecido pela legislação. Sendo uma alternativa viável à complementação da renda 

dos apicultores da região, dadas as tecnologias simples empregadas na produção e o valor 

agregado do produto, que pode variar entre onze e vinte dólares 750 mL da bebida 

(FILHO, 2016). 

Dessa forma, esse projeto tem como proposta capacitar os pequenos agricultores e 

apicultores da região apresentando as técnicas de produção do hidromel artesanal. Para 

isso, além do processo produtivo, serão dadas orientações sobre a legislação que 

regulamenta o produto, embalagem e rotulagem, como também alternativas para a 

inserção do produto no mercado, visando a geração de renda extra para os apicultores e 

pequenos agricultores da região do Seridó. 

 
2 METODOLOGIA 

O trabalho será executado entre os meses de março a dezembro de 2019 nos 

municípios de Currais Novos e Cerro Corá em colaboração com algumas associações 

rurais, incluindo a Associação Cerrocoraense de Apicultores (ACAP). Inicialmente, 

juntamente com os participantes, será elaborado um cronograma de ação, definindo 

agenda e objetivos a serem atingidos pelo projeto. Após o estabelecimento das datas, a 

capacitação dos produtores será realizada horas na sua própria associação horas no 

Laboratório de Biotecnologia do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Rio Grande do Norte – Campus Currais Novos, dependendo se o ambiente possui ou não 

uma infraestrutura básica para a produção do hidromel, como pias de lavagem, fogão, 

geladeira, dentre outros. 
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A capacitação para a produção de hidromel terá carga horária de 40 horas, os 

produtores que irão participar do curso receberão um material impresso elaborado 

previamente pelos membros do projeto. Os tópicos abordados serão: História e origem do 

hidromel; Legislação; Boas Práticas de Fabricação para elaboração de bebidas; Fatores 

envolvidos no processo de produção do hidromel; Etapas para a produção artesanal de 

hidromel; Embalagem e Rotulagem; Conservação e armazenamento; Orientações para 

inserção do produto no mercado. 

Serão promovidos debates e discussões referentes ao hidromel, enfatizando 

pontos como sua origem, tecnologia de produção artesanal, Boas Práticas de Fabricação 

(BPF) e mercado de bebidas fermentadas, visando à aplicação dos conhecimentos 

adquiridos pelos participantes sobre a tecnologia de produção artesanal do hidromel, 

esclarecendo dúvidas e desenvolvendo técnicas viáveis para a produção. 

3. RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES 
 

Com o andamento do trabalho espera-se, inicialmente, a capacitação dos pequenos 

apicultores da região do Seridó para a produção de hidromel artesanal. Assim, almeja-se 

que, após a formação, os produtores sejam capazes de entender o que é o hidromel, como 

elaborar a bebida e dominem as variáveis envolvidas no seu processo de produção. Além 

disso, que sejam capazes de produzir uma bebida de boa qualidade, dentro dos padrões 

estabelecidos pela legislação, bem como, que o produto apresente embalagem e 

rotulagem adequadas e atraentes e que o hidromel produzido consiga se inserir no 

mercado. Contribuindo para a diminuição das perdas de matéria-prima e na elaboração 

de um produto com um valor agregado mais alto do que o mel, gerando uma maior fonte 

de renda e possibilitando a valorização do setor apícola da região. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com a capacitação dos produtores rurais, a expectativa é de que ocorra o aquecimento 

da economia da região, contribuindo para geração de novas oportunidades de empregos e a 

abertura de um novo nicho de mercado por meio da inserção de um novo produto, além da 

interação dos discentes com a comunidade, colocando em prática os         
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conhecimentos adquiridos na instituição. 
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#TERCEIRA DIGITAL(IDADE) 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

 

 

RESUMO 
 
O trabalho é um recorte do Projeto de Extensão 
#Terceira Digital(idade). O objetivo do projeto 
é incluir digitalmente os idosos, capacitando-os 
para resolução de tarefas cotidianas, 
contribuindo para a autonomia, inclusão digital 
e social deste público. Como o projeto está em 
sua fase inicial, utilizamos como metodologia 

para este trabalho a pesquisa bibliográfica e um 
questionário diagnóstico. Os resultados 
demonstram que, embora os idosos não tenham 
acesso frequente a computadores e internet, 
estão envolvidos e interessados em aprender a 
manusear as ferramentas digitais. 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The work is a clipping from the #Third Digital 
Extension Project (age). The objective of the 
project is to digitally include the elderly, 
enabling them to solve daily tasks, contributing 
to the autonomy, digital and social inclusion of 
this public. As the project is in its initial phase, 
we used as a methodology for this work the 
bibliographic research and a diagnostic 
questionnaire. The results demonstrate that 
although older people do not have frequent 
access to computers and the internet, they are 
involved and interested in learning how to 
handle digital tools. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Terceira idade, Inclusão digital, Informática, Tecnologia, Informação. 
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1 INTRODUÇÃO 

A população idosa no Brasil e no mundo cresce de maneira significativa. Com o 

envelhecimento populacional, o número de pessoas que deixam a vida ativa aumenta e a 

monotonia passa a ocupar suas vidas. Para contribuir com ações que direcionem um 

envelhecimento mais saudável, ativo e inclusivo se faz necessária a intervenção de 

vários setores da sociedade. Este trabalho expõe as primeiras discussões do projeto 

intitulado #TerceiraDigital(idade) que objetiva facilitar o acesso do público da terceira 

idade ao mundo digital, provendo-os de informações, conhecimentos práticos, 

cotidianos e contribuindo assim com a atualização, a manipulação dos diversos artefatos 

digitais, o uso consciente da tecnologia e a inserção social. 

2 METODOLOGIA 

A pesquisa apresenta uma abordagem qualitativa por ser pautada em reflexões 

sobre os processos de ensino para o público da terceira idade. Inicialmente foi realizado 

um estudo para aprofundamento teórico em autores como Schwamabach; Silva (2011); 

Franco e Souza (2015), entre outros, que discutem sobre a inclusão digital da terceira 

idade no mundo digital. A leitura dos teóricos permite fundamentar as ações que já 

foram e que serão construídas e desenvolvidas no processo.  

Além disso, foi aplicado um questionário diagnóstico, contendo 8 questões com 

o intuito de identificar os principais interesses do público beneficiário de forma a 

investigar os conhecimentos que os alunos possuíam acerca da tecnologia, da 

informática e da computação para a partir disso relacionar com o conteúdo trabalhado 

no curso. Como o projeto está em andamento foram realizados poucos encontros com o 

público e o material didático a ser entregue aos participantes ainda está em fase de 

construção. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Conforme anteriormente citado na metodologia, foi aplicado um questionário 

para levantamento de dados a fim de averiguar o interesse dos alunos e identificar o que 

desejavam aprender no curso de informática básica. Como a turma ainda é inicial e aos 

poucos os idosos estão aderindo ao projeto, o questionário foi aplicado com apenas 

nove pessoas e continha oito perguntas. A primeira questão tinha por objetivo investigar 

se a turma tinha acesso a computador em casa. Do total de 9 respondentes, todos 

(100%) afirmaram que não possuem acesso a computador. Contudo, para muitos, 

descobrir as possibilidades das novas tecnologias foi mais uma questão de necessidade, 

KEYWORDS:  Seniors, Digital Inclusion, Computers, Technology, Information. 
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devido à exigência, hoje em dia, por conhecer os mecanismos que o computador pode 

oferecer.  

Para fins de melhor visualização, apresenta-se a seguir a análise gráfica dos 

resultados. 

Gráfico 1 

 

            Fonte: Dados da Pesquisa 

O uso da internet pela terceira idade está em ebulição e pôs fim ao estigma da 

aversão e do medo da tecnologia. Embora os resultados da pesquisa indiquem que, a 

maioria dos respondentes não tenha acesso à internet, o objetivo deste projeto é torna-

los cada vez mais ativos e conectados, de forma que eles fiquem cada vez mais otimistas 

e passem a fazer parte da comunidade digital. 

 

Gráfico 2 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

A internet pode trazer inúmeros benefícios para a terceira idade. Ainda que, 

baseado nos dados, grande parte dos idosos não tenha nenhuma frequência em acessa-la, 

78% 

22% 
Tem acesso a internet? 

Não Sim

78% 

22% 

Com que frequência você 
acessa? 

Nenhuma Pouco Moderado Muito
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a verdade é que, o mundo muda diariamente, e é necessário se adaptar às mudanças, e a 

apesar de o acesso à internet já ser um obstáculo por si só, uma vez vencido, possibilita 

um mundo de oportunidades e possibilidades para o idoso. 

  

Gráfico 3 

 

Fonte: Dados da Pesquisa 

O aprendizado tecnológico possibilita novas descobertas, novas experiências e 

novas vivências. Foi observado que, o interesse dos idosos pelo mundo virtual não é 

apenas em relação a aprender a manusear computadores e celulares, mas também para 

se colocarem em contato com familiares e amigos em um ambiente de troca de 

informações, aprendendo junto e oferecendo a oportunidade de descoberta das próprias 

habilidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Os resultados apresentados na amostra indicam que, mesmo que os idosos  não 

tenham tanto contato com o mundo digital, eles se apresentaram bastante envolvidos 

com a oportunidade que o curso lhes oferece, principalmente no que diz respeito a 

maior autonomia e ao protagonismo em relação a informática que o curso pode 

propiciar. Nos relatos, alguns disseram que ao final do curso esperam se sentir incluídos 

digitalmente e socialmente e atualizados. Desta forma, espera-se, com o 

desenvolvimento do projeto, que os idosos sejam capazes de aprimorar suas relações 

com o mundo e com as pessoas com quem convivem. 

  

33% 

22% 

45% 

O que deseja aprender em um curso 
de Informática? 

Computador Celular Computador e Celular
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APICULTURA – INSERÇÃO ECONÔMICA, SOCIAL E AMBIENTAL 

LUCENA, J. R¹.; OLIVEIRA, M. L. H.¹ e GALVÃO JÚNIOR, J. G. B.¹ 

¹IFRN – Campus Ipanguaçu 
ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção 

 

RESUMO 

 

Este projeto tem como objetivo contribuir 

no fortalecimento das atividades apícolas 

na região do Vale do Açu e colaborar na 

ampliação do apiário do IFRN - Campus 

Ipanguaçu. Ele será desenvolvido por 

meio de visitas, reuniões e atividades 

teórico-práticas envolvendo comunidades 

situadas no município de Ipanguaçu. 

Espera-se capacitar em curso presencial 

40 usuários externos e 20 internos e que, 

ao final da sua execução, todos os 

participantes sejam capazes de montar o 

seu negócio voltado à apicultura e serem 

disseminadores dos conhecimentos 

adquiridos durante o projeto. 

 

 

ABSTRACT 

 

This project aims to help beekeeping 

activities in the Vale do Açu region and 

collaborate in expanding the IFRN - 

Campus Ipanguaçu’s apiary. It will be 

developed through visits, meetings, and 

theoretical-practical activities involving 

communities located in Ipanguaçu/RN. 

Ongoing training is expected for 40 

external and 20 internal users and, by the 

end of its implementation, all those who 

are participating will be able to build their 

beekeeping business and disseminate the 

knowledge acquired during the project. 

 

1 INTRODUÇÃO 

A atividade apícola vem ganhando espaço no Brasil como uma atividade rentável, 

pois apresenta retorno rápido do capital investido. Além disso, o país detém condições 

climáticas bastante favoráveis ao desenvolvimento das abelhas do gênero Apis 

PALAVRAS-CHAVE:  Abelhas, Capacitação, Extensão, IFRN, Ipanguaçu. 

KEYWORDS:  Bees, Training, Extension, IFRN, Ipanguaçu. 
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(APICULTURA, 2004), sendo uma das atividades que mais contribui para a inclusão social 

do homem do campo, especialmente o pequeno produtor, na região Nordeste do país 

(GONÇALVES, 2006; SOUZA et al., 2012).  

Conforme Paxton (1995), a apicultura desperta interesse nos mais diversos setores 

da sociedade, tratando-se de uma atividade que se apoia no tripé da sustentabilidade: Social 

- por ser uma forma de emprego e ocupação de mão-de-obra no campo; Econômica - 

possibilidade de geração de renda e obtenção de bons lucros, e Ambiental - pelo papel de 

polinizadores das espécies nativas e cultivadas, contribuindo para o equilíbrio do 

ecossistema e manutenção da biodiversidade.  

A produção de mel tem avançado, em 2016 a produção foi de 39,5 mil toneladas, 2 

mil toneladas a mais que em 2015, conforme relatório da Pesquisa Pecuária Municipal 

(IBGE, 2016). Porém, as condições do país oferecem potencial para obtenção de melhor 

desempenho. Por isso, a necessidade de investir cada vez mais em ações voltadas para esta 

atividade tão importante do setor primário. 

O desenvolvimento da criação de abelhas é uma atividade que vem apresentando 

crescimento significativo nos últimos anos no Brasil, tendo, o Semiárido nordestino 

apresentado bons resultados e alcançado expressivo número de estabelecimentos rurais. A 

atividade é tratada como uma alternativa complementar à renda. Além disso, pode envolver 

todos os membros da família na execução das tarefas necessárias.  

Outro aspecto importante é o processo de conscientização para conservação e 

preservação dos recursos ambientais, principalmente, a flora e os recursos hídricos das 

regiões em que são desenvolvidas as atividades apícolas, pois a disponibilidade de recursos 

florais e de água é estratégica na definição da produtividade da atividade. 

Contudo, para a obtenção de bons resultados produtivos na atividade apícola, é 

oportuno que o agente praticante (apicultor) tenha conhecimento das técnicas relativas ao 

manejo geral do seu apiário, tais como: definição do local para instalação do apiário, 

conhecimento da flora apícola, manejo das colmeias, segurança pessoal e boas práticas 

produtivas. O IFRN – Campus Ipanguaçu dispõe de um pequeno apiário didático, com 

consequente possibilidade de abertura para o desenvolvimento da prática profissional pelos 

alunos bolsistas e voluntários. Sobretudo, a abertura de portas para possíveis atuações 

profissionais futuras. 

  Diante do exposto, o projeto visa desenvolver atividades de capacitação junto aos 

moradores das Comunidades Base Física (em frente ao IFRN - Campus Ipanguaçu), Baldum 

(2 km do Campus) e Pedrinhas (3 km do Campus), alunos egressos ou interessados em iniciar 

e/ou aperfeiçoar seu negócio apícola como alternativa socioeconômica para a região do Vale 

do Açu. 

2 METODOLOGIA 

O projeto será executado mediante visitas e reuniões nas Comunidades elencadas, 

bem como atividades teórico-práticas no ambiente institucional do IFRN – Campus 

Ipanguaçu que, atualmente, dispõe de um apiário com 04 colmeias povoadas na área de 

preservação permanente do Campus, que contribuem nas atividades didáticas do Curso 
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Técnico em Agroecologia e Tecnologia em Agroecologia. A metodologia a ser utilizada 

passa pelo planejamento das seguintes atividades: 

1 - Selecionar, no mínimo, 04 turmas com 10 alunos cada, totalizando 40 

beneficiários, para vivenciarem as atividades do projeto através de curso correspondente a 

20 horas/aula. A limitação quanto ao número de participantes é justificada pela importância 

da realização de atividades práticas, que requerem cuidados com segurança dos envolvidos. 

Os participantes podem ser produtores, estudantes, técnicos ou simpatizantes na atividade;  

2 - Desenvolvimento de atividades teórico-práticas com os participantes do projeto 

abordando o planejamento de instalação da atividade apícola, manejo produtivo, gestão e 

boas práticas produtivas, com carga-horária de 20 horas/aula, em encontros semanais de 5 

horas/aula. A cada tema teórico discutido serão executadas as tarefas práticas relacionadas 

ao tema. As atividades teóricas e práticas serão planejadas e executadas pelos alunos do 5° 

período do Curso de Tecnologia em Agroecologia, acompanhados pelos servidores 

participantes do projeto. 

3 - Produzir, de forma participativa com os integrantes do projeto, uma publicação 

norteadora das práticas de manejo geral e de gestão essenciais ao cotidiano da atividade 

apícola. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados do projeto estão sendo observados concomitantemente à sua execução, 

pois os participantes do projeto passarão a serem disseminadores do conhecimento 

construído nas suas vivências vinculadas ao projeto. Cientificamente, a experiência e os 

resultados obtidos no projeto poderão ser divulgados em periódicos científicos, congressos 

e seminários de extensão, de modo que possam dar suporte a outras ações semelhantes para 

outras instituições em diferentes regiões. Outra forma de disseminação será alcançada pela 

publicação de material de caráter instrucional (livreto, cartilha) que poderá contribuir na 

prática produtiva em apicultura por outros públicos interessados no desenvolvimento da 

apicultura como atividade socioeconômica.  

Com o advento deste projeto, busca-se a aproximação dos alunos do IFRN - Campus 

Ipanguaçu com a comunidade externa, consolidando a possibilidade da realização de 

atividades profissionais na área apícola, sendo de interesse institucional o incremento de 

mobilizações que garantam a expansão física e tecnológica desta atividade econômica na 

região. 

Dentre os resultados já alcançados, destacamos reuniões semanais já realizadas 

dentre os meses de maio a julho/2019 com a equipe do projeto para discussão e planejamento 

das ações a serem executadas (Figura 1). Já participamos de um dia de campo na 

Comunidade Luzeiro – Ipanguaçu/RN que visou sensibilizar a comunidade sobre a 

importância de preservação das abelhas para a sustentabilidade do nosso planeta (Figura 2) 

e palestra sobre a relação das abelhas e a produção de alimentos na Agrovila Picada – 

Ipanguaçu/RN (Figura 3). Além destas ações, já iniciamos a elaboração do material técnico-

científico que será utilizado nos cursos e divulgado a qualquer cidadão que tenha interesse. 
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Outro aspecto relevante do projeto, trata-se da disponibilidade de orçamento (R$ 

2.000,00) para aquisição de materiais e equipamentos apícolas, contribuindo para a melhoria 

estrutural e didático-pedagógica para a execução das atividades teórico-práticas do projeto, 

bem como para as aulas regulares dos Cursos Técnicos e de Tecnologia em Agroecologia 

em funcionamento no IFRN – Campus Ipanguaçu. 

Mais visitas serão realizadas a partir do mês de agosto/2019 visando selecionar os 

participantes e iniciar as atividades teórico-práticas com o público alvo do projeto. 

 

 

Figura 1. Registro de uma das reuniões da equipe do projeto. 

 

 

Figura 2. Dia de campo na Comunidade Luzeiro – Ipanguaçu/RN 
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Figura 3. Palestra na Agrovila Picada – Ipanguaçu/RN 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Consideramos que a implementação deste projeto seja capaz de alavancar as 

atividades apícolas na região Vale do Açu, bem como possa fortalecer o interesse dos alunos 

do IFRN – Campus Ipanguaçu e comunidade associada por esta área de atuação tão 

fundamental para a sustentabilidade das práticas agrícolas e ambientais. 

Temos a intenção de manutenção permanente deste projeto, considerando a 

possibilidade de implantação de um núcleo permanente de estudos na área, que será 

denominado NEAPIS – Núcleo de Estudos em Apicultura no Semiárido, com foco na 

execução de projetos de extensão e pesquisa na área. 
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PRÁTICA PROFISSIONAL NO AMBIENTE HOSPITALAR: MANUTENÇÃO E 
GERENCIAMENTO DE EQUIPAMENTOS BIOMÉDICOS 

ÁREA TEMÁTICA: Tecnologia e Produção. 

 

 

RESUMO
 
O projeto de extensão em questão ocorreu em 
parceria com o Hospital Universitário Onofre 
Lopes (HUOL), onde os extensionistas do curso 
de Equipamentos Biomédicos puderam 
acompanhar e realizar a manutenção em 
equipamentos médico-hospitalares. O projeto 
trouxe ótimos resultados, principalmente na 

resolução de problemas técnicos. Ofereceu aos 
alunos também a oportunidade de praticar e 
exercer os conhecimentos adquiridos no IFRN, 
não somente técnicos, mas também contribuiu 
para a expansão da visão social já que o público 
alvo são os pacientes do SUS (Sistema único de 
saúde). 

 

 

 

ABSTRACT 

 
The extension project here in reference took 
place in partnership with the Onofre Lopes 
University Hospital (HUOL), where the 
extension staff of the Biomedical Equipment 
course could follow up and perform maintenance 
on medical-hospital equipment. The project 
brought great results, especially in solving 

technical problems. It also offered students the 
opportunity to practice and exercise the 
knowledge acquired in IFRN, not only 
technicians, but also contributed to the expansion 
of social vision as the target audience is SUS 
(Single Health System) patients.  

PALAVRAS-CHAVE:  Extensão, equipamentos biomédicos, hospital, experiência, resolução. 

KEYWORDS:  Extension, biomedical equipment, hospital, experience, resolution. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho explana acerca das experiências vivenciadas pelos discentes 

extensionistas, alunos do curso de Equipamentos Biomédicos ofertado pelo IFRN campus 

Ceará-Mirim, durante o período de realização do projeto de extensão - prática profissional 

no ambiente hospitalar: manutenção e gerenciamento de equipamentos biomédicos, 

realizado no Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL), com duração de 7 meses 

(dezembro 2018 a julho 2019), configurando 15 horas semanais.  

O objetivo geral é proporcionar uma experiência de prática profissional dentro do 

ambiente hospitalar aos extensionistas. Os específicos caracterizam-se como: 

acompanhar e realizar manutenções preventivas e corretivas em equipamentos 

biomédicos, vivenciar o dia-dia de um técnico; adquirir experiência de rotina hospitalar.  

Ao término da realização desta extensão esperava-se que os alunos pudessem 

participar de processos de manutenções de equipamentos biomédicos, bem como se 

familiarizar com o ambiente hospitalar, suas rotinas de trabalho e que pudessem contribuir 

com o bom funcionamento da engenharia clínica, favorecendo um serviço de saúde 

prestado com alta qualidade.  

Este projeto de extensão é de extrema importância para o processo de ensino-

aprendizagem dos alunos pois propicia aos mesmos conhecimentos técnicos, em um 

ambiente hospitalar com grande frequência de chamados (alta necessidade de resolução 

de problemas) em virtude de configurar-se como um hospital de média a alta 

complexidade, atendendo diariamente centenas de pacientes que usufruem de serviços 

das mais diversas especialidades médicas, concebendo conhecimento em manutenções 

preventivas e corretivas. 

De acordo com a NBR 5562, as manutenções preventivas são feitas 

periodicamente segundo regras estabelecidas a fim de diminuir a possibilidade de erros e 

de deterioração do equipamento, ela é de extrema importância pois diminui a 

possibilidade de quebra do equipamento, aumentando a vida útil dele. Já as manutenções 

corretivas, segundo a mesma norma, são aquelas que ocorrem após a quebra do 

equipamento ou de alguma peça dele, e é importante pois restabelece o funcionamento 

dele. 

 A atividade de extensão no Hospital Universitário Onofre Lopes propiciou o 

maior número de pessoal atuando diretamente no corpo técnico, aumentando o número 

de chamados atendidos por dia, alavancando o número de manutenções realizadas 

diariamente e gerando maior segurança para os funcionários da área da saúde que lidam 

diariamente com os equipamentos biomédicos, bem como, aos pacientes do Sistema 

Único de Saúde (SUS) que usufruíam dos serviços médicos com segurança e 

confiabilidade nos equipamentos médico hospitalares, tendo em vista a importância 

destes para o diagnóstico e tratamento de patologias. 

A quantidade de manutenções realizadas no total permite a percepção de que o 

projeto ofertou a ambos os beneficiários (discentes e HUOL) grandes conquistas 

equiparadas a uma enorme contribuição para a sociedade no que diz respeito à prestação 
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de serviço à saúde pública, permitindo além de conhecimento técnico, o olhar mais 

humano para questões sociais tão recorrentes como a saúde pública. 

2 METODOLOGIA 

Os alunos envolvidos nesta prática extensionista tiveram suas atividades semanais 

distribuídas em 15 horas, prestando serviço no Hospital Universitário Onofre Lopes 

durante 12 horas, onde desenvolviam atividades de manutenções, rondas setoriais, 

treinamentos, instalações, investigação de problemas técnicos com equipamentos e/ou 

instalações nos hospitais. As atividades no hospital tiveram supervisão em campo do setor 

de engenharia clínica, incluindo técnicos, engenheiros biomédicos e elétrico.  

As 3 horas restantes foram cumpridas no IFRN/Ceará-Mirim onde os discentes 

preenchiam planilhas e escreviam relatórios parciais acerca da vivência diária no hospital 

e das manutenções prestadas ao estabelecimento de saúde. Tendo, desta forma, supervisão 

e orientação dos professores participantes do projeto.  

           Os extensionistas eram acompanhados por técnicos ou engenheiros para ir até o 

setor que possuía equipamentos necessitando reparo. Alguns equipamentos não tinham 

como ser atendidos no próprio setor, sendo encaminhado para a oficina, local apropriado 

para a manutenção. Antes dos extensionistas e técnicos terem qualquer contato com o 

equipamento realiza-se a higienização do aparelho. É necessário também o uso de EPIs 

(equipamentos de proteção individual) tal como: luvas e máscaras (podendo ser 

requisitado outros de acordo com a necessidade do setor). 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS E DISCUSSÕES 

A seguir, serão mostrados os resultados obtidos conforme as manutenções preventivas 

ou corretivas nos equipamentos, bem como, serão expostos o formato da manutenção 

realizada para solucionar o problema técnico de cada um. No decorrer da execução do 

projeto foram realizadas 98 manutenções, sendo 10 preventivas e 88 corretivas, como 

mostra o gráfico 2. Já no Gráfico 2 podemos visualizar a distribuição dos tipos de 

equipamentos que foram atendidos:  foram reparadas 49 camas elétricas hospitalares, 

representando 46% do total de chamados atendidos. Para cama hospitalar elétrica foram 

reparados 49 equipamentos, representando 46% do total de chamados atendidos; monitor 

multiparamétrico, foram 26 equipamentos, representando 24% do total; 

esfigmomanômetro, 23 equipamentos, sendo 21% do total; e osmose reversa portátil 

sendo 10 equipamentos e representando 9% do total de chamados atendidos. 
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Gráfico 1 - manutenções realizadas ao longo do projeto 

 

Gráfico 2 – tipos de manutenção 
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Os gráficos de 3 a 5 mostram especificamente os tipos de problemas que foram 

encontrados nos equipamentos aqui relatados. 

Gráfico 3 - manutenções em monitor multiparamétrico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 – manutenções em cama hospitalar elétrica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5 – manutenções em esfigmomanômetro
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Tendo em vista o alcance dos objetivos iniciais propostos, podemos destacar fundamental 

a existência de discentes extensionistas compondo o corpo técnico do hospital para 

auxiliar a realização de manutenções. É de extremo proveito tanto para os discentes pois 

aprendem quanto para o HUOL e seus pacientes. A experiência no ambiente hospitalar é 

extremamente construtiva para os jovens, pois cultiva nos mesmos instintos além do 

técnico, mas, sobretudo, instiga o olhar social e humano da realidade. Diante dos 

constantes problemas que a saúde pública vive hoje no Brasil, sentir que pôde-se 

contribuir diretamente para uma melhora significativa traz o sentimento de gratidão e de 

proatividade na área escolhida para atuar. Não existem sugestões para a realização de 

projetos futuros como este, a prática extensionistas por si só já é grandiosa, inserida no 

contento de saúde pública, em um ambiente tão profissional quanto o Hospital 

universitário Onofre Lopes já transforma a realidade dos extensionistas. Cada 

manutenção realizada significa muito para o hospital e para os pacientes (que são o 

público alvo), por exemplo: foram reparadas 49 camas, e cada cama comporta 1 paciente, 

caso não houvesse a manutenção em tempo hábil perderia-se a disponibilidade de atender 

mais um paciente e acolhe-lo nas dependências do hospital. Como cita Franco (2017):

 

"Suprir adequadamente o ambiente hospitalar, com 

equipamentos devidamente funcionado garantem 

qualidade, produtividade, satisfação dos pacientes e 

prestação de serviços pela equipe hospitalar e está 

entre os principais desafios da administração 

hospitalar”. 
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RESUMO 
 
Como subsetor da Fazenda Escola do IFRN - 
Campus Ipanguaçu, a bovinocultura tem grande 
importância no aprendizado dos alunos e na 
interação campus-comunidade. Porém sofre com 
problemas de gerenciamento e armazenamento 

de dados, pois ainda faz uso de planilhas 
eletrônicas. Por isso se faz necessário o 
desenvolvimento de um sistema capaz de suprir as 
deficiências de gestão. A principal forma para 
levantar os requisitos do sistema será por meio de 
entrevistas com os coordenadores do subsetor.

 

 

 

ABSTRACT 

 
As a subsector of the IFRN-Campus Ipanguaçu 
Farm School, bovine farming has great 
importance in student learning and in campus-
community interaction. But it suffers from 
problems of management and storage of data, 
because it still using spreadsheets. So it is 
necessary to develop a system able to supply the 
management deficiencies. The main way to set 
up system requirements will be through 
interviews with subsector coordinators. 
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1 INTRODUÇÃO 

O campus Ipanguaçu do IFRN tem, em sua bovinocultura, uma importante fonte de 

sustento. Entretanto, a administração desse setor ocorre de maneira desapropriada; os dados 

referentes às atividades desenvolvidas, em sua quase totalidade, são armazenados em 

planilhas eletrônicas. Além de requerer usuários relativamente bem capacitados para 

gerenciar essas planilhas, há também perda de dados, que é o principal problema desse 

método; ao adicionar uma nova informação à planilha, o que foi adicionado anteriormente, 

quase sempre, necessitará ser excluído. Também há uma imensa falta de organização das 

planilhas utilizadas, o que resulta na dificuldade de consultas posteriores e na análise dos 

dados armazenados. Por isso, faz-se indispensável o desenvolvimento e a implantação de um 

sistema informatizado para a gestão da bovinocultura. 

O sistema permitirá uma maior simplicidade de gerenciamento e armazenamento de 

dados, que beneficiará os administradores do setor de forma que desempenhem um trabalho 

mais produtivo. Esse aumento da produtividade beneficiará também os consumidores finais 

dos produtos fornecidos pela bovinocultura. Vale salientar que alguns softwares, como o 

Roda da Reprodução, são usados pelos administradores, porém estes não atendem todas as 

demandas necessárias para um bom gerenciamento. 

Tem-se como objetivo geral deste projeto desenvolver um sistema que facilite a 

gestão do subsetor bovinocultura. Enquanto por objetivos específicos têm-se: levantar os 

requisitos necessários para o sistema, compreender como um sistema de informação é 

implementado, entender como funciona o gerenciamento da bovinocultura, definir como o 

sistema irá se comportar e definir a melhor maneira de armazenar os dados. 

Este artigo tem como objetivo expor o projeto BovSystem e todo seu processo de 

desenvolvimento. Os tópicos posteriores apresentarão a metodologia que será utilizada, os 

objetivos esperados e uma breve consideração final. Sendo assim, tendo uma apresentação 

sucinta, organizada e explicativa sobre o projeto a ser desenvolvido. 

2 METODOLOGIA 

Para melhor planejamento e organização do tempo, será usada a metodologia 

denominada Scrum, que utiliza uma técnica baseada no lema "dividir e conquistar". Como 

mostrado na imagem abaixo o Scrum separa o que será desenvolvido, o backlog do produto, 

nos backlog de sprints, que são as etapas que deverão ser realizadas do backlog do produto. 

Os sprints, ciclos interativos que são seccionados entre a equipe, representam uma tabela 

temporal das atividades a serem desenvolvidas e podem durar de 2 a 4 semanas, com 

reuniões diárias que são usadas para compartilhar os avanços e as dificuldades encontradas 

por cada membro da equipe. Após o término de cada sprint se obtém o produto concluído, 

ou seja, um backlog de sprint concluído, e logo em seguida dando início a outro até que todo 

o backlog do produto esteja concluído. 

KEYWORDS:  System, Computing, Bovine farming, Management, Data 
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Figura 1: Modelo Scrum 

Fonte: GW2D - Metodologia ágil  

O primeiro backlog de sprint a ser trabalhado é o levantamento de requisitos, por 

meio de entrevista com o coordenador do subsetor da bovinocultura, Erik Argolo. Após os 

requisitos funcionais terem sido coletados inicia-se o primeiro sprint, a filtragem e 

construção de diagramas de casos de uso para melhor visualização dos mesmos. Ao ser 

encerrado o primeiro sprint, damos início ao segundo, no qual os diagramas são melhorados 

com a assistência do coordenador, seguindo assim até que estejam de acordo com o desejado 

pela equipe e pelo cliente. 

Seguindo então para o terceiro backlog de sprint, a inicialização da construção da 

arquitetura do projeto seguindo os mesmos passos do segundo sprint. E no quarto sprint 

começando com sua implementação, que será feita na linguagem de programação Python. A 

implementação será feita por partes, por ser muito complexa e demandar muita atenção, 

sendo usado alguns sprints até sua conclusão. Também haverá sprints usados para testes da 

implementação montada junto com o coordenador da bovinocultura e assim se seguirá até 

que o backlog do produto esteja totalmente concluído. 

3 RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES 

Ao fim do projeto e com a entrega do sistema, espera-se melhorar o armazenamento 

de dados do setor da bovinocultura do IFRN – Campus Ipanguaçu, facilitando e melhorando 

a funcionalidade do mesmo. Com um melhor gerenciamento desses dados, tendo um maior 

controle sobre eles e sem perdas, o funcionamento do subsetor, a nível mais técnico, irá 

melhorar consideravelmente. Como consequência, haverá uma melhora no serviço oferecido 

aos estudantes, funcionários e moradores; poderão ser realizadas mais aulas práticas e mais 

vivências com os bovinos dentro do próprio campus. Os moradores da região terão acesso 

gratuito a uma versão do sistema destinado para criadores da comunidade, que os ajudará no 

gerenciamento e no cuidado de suas propriedades. Essa versão irá conter todas necessidades 

apresentadas para a criação de bovinos, mas sem as especificidades da fazenda-escola. Com 
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o aumento da produção e mais capital circulando, esses moradores também poderão ter sua 

situação financeira melhorada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Após constatar todos os problemas com o armazenamento de dados da bovinocultura, 

levantar os requisitos necessários, estudar como implantar o sistema e implantar o sistema 

propriamente dito, o projeto trará enormes benefícios para um dos setores mais importantes 

do Campus Ipanguaçu. A sofisticação no armazenamento e na gestão dos dados permitirá 

uma maior produtividade e um maior controle sobre o que está sendo produzido pela 

bovinocultura. 

Um novo sistema que unisse todos os subsetores da Fazenda Escola, e não só a 

bovinocultura, poderia ser desenvolvido posteriormente para integração de todos subsetores 

em um único sistema. 
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RESUMO 

 
A preocupação com o meio ambiente e a sua 
utilização de forma sustentável tem crescido 
bastante nas últimas décadas. Esse cuidado 
apresenta uma relação direta entre um consumo 
mais ético e a responsabilidade coletiva das 
indústrias e clientes. Diante deste cenário, o 
presente projeto se baseia no conceito 
da sustentabilidade para desenvolver produtos 

de moda inovadores, através da utilização de 
técnicas baseadas na teoria do Lixo Zero, que 
visa minimizar o desperdício e aplica de forma 
eficaz o uso dos recursos na fabricação das 
vestimentas, para, desta forma, alcançar 
consumidores que procuram uma compra 
consciente e ética.

 

 

ABSTRACT 

 
Concern about the environment and its 
sustainable use has grown considerably in 
recent decades. This care presents a direct 
relationship between more ethical consumption 
and the collective responsibility of industries 
and customers. Given this scenario, the present 
project is based on the concept of sustainability 
to develop innovative fashion products through 
the use of techniques based on Zero Waste 
theory, which aims to minimize waste and 
effectively applies the use of resources in the 
manufacture of clothing. in order to reach 
consumers looking for a conscious and ethical 
purchase

PALAVRAS-CHAVE: Moda;Sustentabilidade; Zero Resíduo; resíduo têxtil. 
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INTRODUÇÃO 

A indústria da moda comumente utiliza um modelo de negócios onde a produção 

é feita em larga escala, o consumo é exagerado, e o nível de dejetos químicos lançados 

na natureza é alto, sendo estes fatores incentivados pela obsolescência programada dos 

produtos. Com o aumento da população e do consumo, o planeta não consegue gerar 

recursos naturais que atendam de forma equilibrada esta demanda, além de precisar 

suportar os descartes, em número cada vez maior, dos produtos que são consumidos de 

forma efêmera. 

A partir da demanda de tratar o ambiente de forma equilibrada, surge um modelo 

de desenvolvimento de produtos que não gera resíduos em sua fabricação (Zero 

Resíduo), sendo uma estratégia utilizada pela indústria que visa eliminar os custos 

provenientes dos desperdícios tanto de matéria-prima, como de energia e recursos 

humanos. Dessa forma, a utilização do conceito de Zero Resíduo na indústria da moda, 

além de diminuir o impacto financeiro na empresa que o utiliza, também reduz o 

impacto ambiental da indústria na natureza. 

Nesse contexto, o conceito Zero Resíduo tem um papel importante na indústria 

da moda, pois pode ser utilizada em todas as etapas da fabricação como uma estratégia 

integrada e preventiva, tendo como foco o aumento da produtividade da empresa, e, 

como resultado, a redução dos recursos utilizados na fabricação dos artigos. Dito isto, a 

intenção deste projeto é contribuir para o desenvolvimento de produtos de moda que 

minimizem o desperdício durante o processo, otimizando o uso dos recursos como 

forma lucrativa de um comércio justo e ético, e conseqüentemente diminuindo os efeitos 

poluidores da indústria. 

METODOLOGIA 

Quanto à natureza do trabalho, esta pesquisa se classifica como aplicada, uma 

vez que tem o objetivo de resolver problemas ou necessidades concretas e imediatas 

através da obtenção de soluções para a questão da sustentabilidade (APPOLINÁRIO, 

2004).Quanto à abordagem do problema, o trabalho se caracteriza como pesquisa 

qualitativa, pois o seu resultado compreende o entendimento mais profundo de uma 

realidade (MALHOTRA; ROCHA; LAUDISIO, 2005) ao desenvolver opções de 

vestimentas zero resíduo e analisar a conduta que irá desempenhar junto ao usuário. 

Com base em Gil (2007), a metodologia utilizada para verificação da pesquisa 

é de caráter exploratório, uma vez que esse tipo de estudo tem como objetivo 

proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo mais explícito 

ou a construir hipóteses, o que acontecerá ao pesquisar conceitos de moda sustentável, e 

KEYWORDS: Fashion; Sustainability; Zero Residue; Textile waste. 
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planejar produtos e processos inéditos. Ainda de acordo com o autor, a pesquisa 

exploratória pode ser classificada como pesquisa bibliográfica e estudo de caso. 

Assim, quanto aos procedimentos técnicos utilizados, o projeto iniciará com a 

pesquisa bibliográfica, uma vez que esta é feita a partir do levantamento de referências 

teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, o que possibilita 

conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Em seguida será feito o estudo de caso, 

que se caracteriza por estudar uma entidade bem definida – o uso de modelagem zero 

resíduo para desenvolver produtos de moda – visando conhecer em profundidade como 

ela pode funcionar, procurando descobrir o que há nela de mais essencial e 

característico (FONSECA, 2002). 

Para que o objetivo da pesquisa seja alcançado, esta será desenvolvida em 10 

etapas. Inicialmente será feita uma revisão bibliográfica com a intenção de obter uma 

maior familiaridade com o tema pesquisado. Num segundo momento será feita uma 

pesquisa do mercado concorrente. A etapa seguinte irá fazer uma síntese do universo 

consumidor. A quarta etapa abrangerá a pesquisa de conteúdo de moda, sendo seguida 

pela etapa onde serão definidos os conceitos geradores da vestimenta zero resíduo. Após 

definição dos conceitos geradores, a etapa seguinte irá desenvolver alternativas de 

modelagens e selecionar a melhor idéia. 

Na sétima etapa serão definidos os materiais e as tecnologias utilizadas para 

desenvolvimento do protótipo, para, em seguida acontecer a confecção do protótipo, 

onde a idéia irá ganhar corpo, podendo gerar opções de design criativo, sem esquecer a 

função principal que é cobrir o corpo de modo confortável e com conteúdo de moda. Na 

nona etapa serão feitos testes de usabilidade com consumidores potenciais e, caso sejam 

necessárias, serão feitas adaptações a fim de adequar o protótipo. Por fim, a última etapa 

fará uma avaliação do produto e posterior análise dos resultados alcançados. 

RESULTADOS ESPERADOS  

Como desdobramento deste projeto espera-se apresentar produtos de moda 

formulados com um apelo ecológico que estimule e consolide o consumo consciente e o 

desenvolvimento sustentável. Aspira-se descobrir a melhor forma de utilizar as 

matérias-primas, sem haver desperdício na produção, para que as vestimentas sejam 

ecologicamente corretas, valorizando o design do produto. Desta forma, a indústria da 

moda poderá produzir e ofertar ao consumidor uma peça através de um viés sustentável. 

A expectativa do projeto é colaborar com a criação de moda sustentável, 

apresentando alternativas de produção limpa, com matérias primas, modelagens e 

processos que possam ser produzidas na indústria em larga escala. Ao elaborar, 

confeccionar e testar as modelagens e protótipos, este projeto ampliará as possibilidades 

de moda sustentável, através do desenvolvimento de novos processos produtivos, como 

também contribuirá para a compreensão do consumidor de moda que é engajado com os 

problemas ambientais e preocupado com os valores éticos. Como resultado prospecta-se 

desenvolver um produto com design atraente, modelagem confortável, uso duradouro e 

eficaz. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS   

Ao final da pesquisa, têm-se como objetivo divulgar o desenvolvimento 

sustentável na indústria da moda. Deste modo, os produtos resultantes da pesquisa serão 

a construção de um modelo piloto, um relatório final e um artigo relatando o processo e 

suas implicações ao ser executado. Além disso, será divulgada por meio de palestra 

aberta a sociedade e indústria têxtil da região a importância de se trabalhar a moda 

sustentável, incentivando a experimentação e inovação de novos modelos de fabricação 

zero resíduo, levando também a discussão sobre o crescente aumento dos consumidores 

conscientes. 

AGRADECIMENTOS 

Agradeço imensamente a minha orientadora Professora Lívia Juliana Silva 

Solino de Souza, pela disponibilidade para a realização deste projeto. Obrigada por todo 

o apoio, paciência, compreensão e toda a contribuição para o meu progresso como 

estudante de moda. 

REFERÊNCIAS 

ANICET, Anne; RÜTHSCHILLING, Evelise A. Contextura: processos produtivos 
sob abordagem Zero Waste. Moda palavra E-periódico/ Universidade do Estado de 

Santa Catarina. Centro de Artes / Departamento de Moda, Ano 6, n.12 , jan-jul (2013). 
Florianópolis: UDESC/CEART, 2013. 
 

APPOLINÁRIO, F. Dicionário de metodologia científica: um guia para a produção 
do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2004. 
 

BRUNDTLAND, Gro Harlem. Nosso Futuro Comum. Editora da FGV, 1987. “Our 

Common Future”, Oxford: Oxford University Press, 1987. 
 

FONSECA, João José Saraiva. Metodologia da pesquisa científica. Fortaleza: CRV, 
2002. 
 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
GWILT, Alisson. Moda sustentável: um guia prático. 1ª ed.São Paulo: Gustavo Gili, 
2014. 
  

MALHOTRA, N.; ROCHA, I.; LAUDISIO, M.C. Introdução à Pesquisa de Marketing. 

São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
 

RECH, Sandra Regina Rech; SOUZA, Renata Karoline Rodrigues.  Ecoluxo E 
Sustentabilidade: Um Novo Comportamento Do Consumidor. Anais do XIX 

seminário de iniciação científica. V jornada de Iniciação Cientifica,2009. 
SALCEDO, Elena. Moda ética para um futuro sustentável. 1ª ed. São 

Paulo: Gustavo Gili, 2014. 

 

3172 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

 

3173 



A IFSOL E A EXPERIÊNCIA DA FEIRA AGROECOLÓGICA NO CAMPUS SÃO 

PAULO DO POTENGI
Tecnologia e Produção

A Incubadora Tecnológica para o fortalecimento dos Empreendimentos Econômicos Solidários (IFSOL) nasce da inquietude de servidores do IFRN em trabalhar com empreendimentos associativos, dentro dos

princípios da educação popular, aliando a teoria e a prática para desenvolver o processo de ensino-aprendizagem dos nossos discentes, bem como cumprir o papel social da nossa instituição de ensino. Com isso, a

incubadora busca contribuir no processo de formação e melhoria da qualidade de vida dos(as) trabalhadores(as) envolvidos nos empreendimentos econômicos solidários, bem como aproximar os servidores e discentes

na discussão do tema de economia solidária, por meio de assessorias na área de comercialização e articulação em rede, desenvolvida pelos professores, técnicos e discentes, atrelando os conhecimentos aprendidos

em sala de aula com a prática junto aos empreendimentos. Nesse sentido, apresentaremos a seguir uma das experiências vivenciadas dentro dessa perspectiva, no campus São Paulo do Potengi. A feira

agroecológica, realizada semanalmente, no referido campus apresenta-se como exímio exemplo de um processo formativo que abrange tanto os trabalhadores envolvidos, quanto discentes e servidores numa profícua

aprendizagem e relação teoria e prática a respeito de empreendimentos associativos, além da contribuição mínima ao desenvolvimento econômico, ao fortalecimento dos produtores locais e geração de renda aos

mesmos.

PALAVRAS-CHAVE: IFSOL, FEIRA AGROECOLÓGICA, PRODUÇÃO, ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMERCIALIZAÇÃO

De acordo com o Censo Agropecuário do IBGE, em 2006 no RN, existiam cerca de 81.000 estabelecimentos agropecuários, sendo 71 mil da agricultura familiar. Porém, eles só ocupavam 1/3 da área e da renda

gerada no setor, mesmo correspondendo a cerca 85% dos estabelecimentos agrícolas. Percebia-se também uma fragilidade econômica e política dos EES quando analisamos que somente 5% deles compravam,

vendiam ou trocavam produtos com outros Empreendimentos Econômicos Solidários (ES) (IBGE, 2006). Os dados atuais do Censo Agropecuário realizado em 2017 estão disponibilizados ainda de forma preliminar

pelo IBGE. No entanto, indicam um total de 63.411 estabelecimentos agropecuários. Assim, parece ter havido uma redução ou concentração no número de estabelecimentos agropecuários do RN em cerca de 21%

Apesar de emergir como uma alternativa à melhoria desse cenário, a economia solidária no RN ainda é carente de instituições que a apoiem. Sendo assim, a relevância da atuação de uma Incubadora Tecnológica

voltada ao atendimento de empreendimentos que trabalham com economia solidária, ligada ao IFRN, mostra-se significativa, tanto do ponto de vista socioeconômico quanto institucional. Por um lado, busca-se

contribuir com o desenvolvimento de empreendimentos voltados para economia solidária, visando torná-los alternativas viáveis de geração de emprego e renda para a população local. Ao mesmo tempo, a IFSOL irá

contribuir para a consolidação das ações de extensão, e para ampliação e aprofundamento da atuação do IFRN junto à população do estado, em especial aos residentes no entorno dos campi em que estão situados os

núcleos da incubadora. A feira agroecológica, realizada uma vez por semana, no campus São Paulo do Potengi envolve um processo formativo que abrange tanto os trabalhadores envolvidos, quanto discentes e

servidores numa rica aprendizagem e relação teoria e prática a respeito de empreendimentos associativos, dos princípios que envolvem a Economia Solidária, além de mostrar-se como contribuição mínima ao

desenvolvimento econômico, ao fortalecimento dos produtores locais e geração de renda a estes que são os maiores beneficiários do projeto. Nesse sentido, a “feirinha” desponta como uma atividade que atende aos

objetivos de fomentar, minimamente, a gestão, a comercialização e a produção em rede no RN, por intermédio do processo de incubação – ainda em andamento – expandindo o desenvolvimento de pesquisas e

tecnologias que envolvam os EES.

Dentro daquilo que pressupõe a atividade fim da IFSOL, a feira agroecológica realizada no campus São Paulo do

Potengi torna-se o material objetivo e, portanto, a representação dos nossos resultados. A feira compreende uma articulação

significativa dos produtores locais, que são também beneficiários do projeto de incubação, com discentes e servidores dos

campus, constituindo um processo formativo não só para os agricultores – que começam a conhecer e incorporar os princípios

dos empreendimentos associativos e solidários – como para os docentes e discentes diretamente envolvidos na atividade.

Pontuamos que o desconhecimento dos princípios supracitados, alguns déficits que envolviam a comercialização e

precificação dos produtos e a fragilidade econômica de alguns produtores são entraves enfrentados e sempre discutidos nas

reuniões de avaliação que ocorrem, geralmente, a cada quinze/vinte dias. Nosso anseio é trabalhar nas lacunas cognitivas e

operacionais continuamente, para que a feira siga se fortalecendo como produto de articulação entre o IFRN e sua comunidade

externa.

Sumariamente, a feira agroecológica, produto das ações debatidas e planejadas na IFSOL, é um projeto relevante na

tentativa de suprir carências de ordem socioeconômicas desenvolvendo uma melhoria do processo de atuação e de

comercialização dos produtores locais envolvidos, contribuindo para o fomento de suas rendas e qualidades de vidas, além

de estreitar as relações entre a comunidade externa e o IFRN. O projeto seguirá no ano corrente, buscando o fortalecimento

desse grupo dentro dos princípios da Economia Solidária, num processo formativo contínuo tanto para público beneficiado,

quanto aos docentes e discentes envolvidos. Futuramente o anseio é de que o grupo assuma sua auto-gestão e expanda a

comercialização de seus produtos para a comunidade externa ao campus mantendo, contudo, a parceria e assessoria,

sempre que necessário entre o IFRN e estes produtores.

IBGE, Censo Agropecuário 2006. Rio de Janeiro: IBGE, p.1-777, 2006. Disponível

em:https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/51/agro_2006.pdf Acesso em: 16 jul. 2019.

IBGE, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, 2016. Disponível em:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pesquisa/45/63207 Acesso em: 16

jul. 2019

IBGE, Censo Agropecuário 2017 - Resultados preliminares. Disponível em:https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rn/pesquisa/24/766934 Acesso em: 16 jul.. 2019

SENAES. Ministério do Trabalho e Emprego - Mte. Sistema nacional de informações de economia solidária –sies – disponibiliza nova base de dados:

Divulgação do dados do SIES 2013. 2013. Boletim Senaes Acontece - Edição Especial. Disponível em:

<http://portal.mte.gov.br/data/files/8A7C816A3D183F81013D274F4D3F6E19/Acontece

SENAES 2012 - n31.ed.espercial.pdf>. Acesso em: 16 jul. 2019.

RESUMO

INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

RESULTADOS ALCANÇADOS/ESPERADOS E DISCUSSÕES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

REFERÊNCIA

A feira agroecológica, que acontece a aproximadamente quatro meses no campus São Paulo do Potengi, tem por

objetivo promover e estimular o consumo de bens e serviços produzidos pelos empreendimentos da agricultura familiar e

economia solidária da região. Com isso a metodologia se baseou em:

1-Mapear os empreendimentos na região. Fomos a FETRAF - Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar e falamos

com parceiros, como a EMATER - Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural do Rio Grande do Norte, na região para

identificar os empreendimentos que tinham, sobretudo, produtos alimentícios.

2-Planejar as feiras: definimos o melhor dia e horário da feira com base na dinâmica do Campus. Em SPP foi na quarta, dia em

que a maioria dos servidores estão no campus, entre 10 e 13h15, para pegar os turnos da manhã e tarde.

3-Reunião de preparação: acordar com os envolvidos o funcionamento da feira e quais os produtos que cada um traria para não

haver competição. Além disso, foi importante explicar o funcionamento do IFRN aos produtores para que a feira dialogue com a

dinâmica interna.

4-Execução, Avaliação e Ajustes: após as primeiras feiras foram feitas reuniões de avaliação dos resultados, ajustes na

operacionalização e novos acordos de questões que apareceram durante a feira.
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CONCHAS DE OSTRA COMO ALTERNATIVA 

SUSTENTÁVEL AO MICROPLÁSTICO. 

Jonas Mariano de Andrade Saraiva1; Ellano José da Silva1 

1 IFRN – Campus Macau 

ÁREA TEMÁTICA: (Ciências agrárias) 

RESUMO 

Os Microplásticos são uma ameaça aos organismos marinhos, pois não são capturados pelas             

estações de tratamentos de esgoto e acabam indo diretamente para os oceanos, sendo             

ingeridos acidentalmente por várias espécies. Este trabalho tem como o objetivo desenvolver            

um cosmético esfoliante biodegradável, feito a base de pó de conchas de ostra. Para obtenção               

deste pó foi utilizado conchas da espécie Crassostrea brasiliana. Estas foram moídas,            

submetidas a forno mufla e posteriormente trituradas em moinho, obtido o pó através de              

peneira com abertura de malha 0.05mm. E então foram misturados junto do hidratante até              

formar um creme homogêneo. Foi realizado uma análise sensorial e o produto obteve uma alta               

aceitação com média de 9,41±1,33 no odor, 9,35±0,86 na textura e 8,59±1,42. Na cor.              

Concluindo que de fato o pó da concha pode ser utilizado como substituto dos microplásticos. 

PALAVRAS-CHAVE: Sustentabilidade. Resíduos sólidos. Pescado. Cosmético. Análise       

sensorial. 

ABSTRACT 

Microplastics are a threat to marine organisms as they are not captured by sewage treatment               

plants and end up going directly to the oceans and are accidentally ingested by various               

species. This work aims to develop a biodegradable exfoliating cosmetic made from oyster             

shell powder. To obtain this powder was used shells of the species Crassostrea brasiliana.              

These were ground, muffled and then milled, and the powder obtained through a sieve with a                
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0.05mm mesh opening. And then they were mixed together         

with the moisturizer to form a homogeneous cream. A sensory          

analysis was performed and the product obtained a high acceptance with an average of 9.41 ±                

1.33 in odor, 9.35 ± 0.86 in texture and 8.59 ± 1.42. In color. Concluding that in fact the shell                    

powder can be used as a substitute for microplastics. 

KEYWORDS: Sustainability. Solid waste. Seafood. Cosmetic. Sensory profile. 

 

QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

Microplásticos são fragmentos com menos de 5mm de tamanho sua presença e            

persistência no ambiente marinho tem sido alvo de diversos trabalhos (THOMPSON et al.             

2004, p. 5), principalmente sua interação com a biota, além de serem um potencial vetor de                

exposição e transferência de compostos orgânicos persistentes de elevada toxicidade          

(ERIKSSON e BURTON, 2003, p. 3). Nos anos 1990, os microplásticos eram uma pequena              

fonte de poluição, já que não eram tão comuns nos produtos cosméticos (limpadores faciais,              

creme de mão). Contudo, de acordo com SEWELL (2009) nos anos 2000 o consumidor              

passou a usar produtos com microplásticos diariamente. Esses resíduos não são capturados            

por estações de tratamentos de esgoto, indo direto para os oceanos. Ao longo do tempo a                

radiação ultravioleta pode degradá-los tornando os menores e mais tóxicos para a biota             

(THOMPSON et al., 2004, p. 6). Estudos recentes mostram que os microplásticos constituem             

uma ameaça aos organismos marinhos, que ocupam os níveis tróficos mais baixos, como o              

plâncton. Sendo suscetíveis à ingestão desses resíduos, com consequente efeito nos           

organismos que estão em níveis tróficos mais elevados via bioacumulação (IVAR DO SUL et              

al., 2013, p. 2).  

As conchas de moluscos, apesar de serem resíduos comumente encontrados em praias,            

o seu despejo inadequado oriundo da pesca pode causar impactos ambientais. Após a captura              

de moluscos bivalves como as ostras e sururus os pescadores (marisqueiros) realizam o             

beneficiamento destes animais que consiste no “desconchamento”. Este procedimento é          
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realizado cozinhando os animais em água para abrirem as         

conchas e facilitar a remoção da carne. O que pode gerar           

grandes quantidades de resíduos (conchas de moluscos), que no município de Porto do             

Mangue-RN são dispostos na área de manguezal, área de preservação permanente (APP)            

protegida pela Lei Federal n° 12.651/2012.  

 

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Objetivo geral: Com base no exposto, o trabalho busca desenvolver um cosmético esfoliante             

à base da concha de ostra. Uma alternativa biodegradável, uma alternativa às micropartículas             

de plástico nos cosméticos. 

Objetivos específicos: Verificar os atributos sensoriais: cor, odor e textura; Avaliar a            

aceitação global do produto; Identificar a intenção de compra por meio dos avaliadores. 

METODOLOGIA  

As conchas foram oriundas da pesca nos municípios de Macau-RN e Porto do             

Mangue-RN, de onde coletamos 1kg de conchas de ostra da espécie Crassostrea brasiliana. A              

metodologia foi adaptada de Gonçalves e Silva (2018). Para remoção de impurezas e resíduos              

proteicos foram imersas em solução de hipoclorito de sódio 1% por 24 horas, e              

posteriormente submetidas à secagem em estufa (105°C por 24 horas) e posteriormente            

submetidas ao forno mufla (600°C por 1 hora). Após resfriamento foram moídas em moinho              

martelo e peneiradas. O esfoliante foi produzido misturando o pó de ostras com um creme               

hidratante para o corpo. Tendo como substituto do microplástico as conchas de ostra, que após               

serem trituradas, se transformaram em pequenas partículas. O creme utilizado no experimento            

foi um da marca Oboticário, “Cuide-se bem”. O esfoliante foi desenvolvido misturando-se            

70g de creme hidratante e 30g de pó de concha. 

 3179 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
Análise sensorial 

Foi utilizada escala hedônica com nove pontos para nota, onde          

o avaliador iria marcar de acordo com a sua aceitação. Também continha três atributos (cor,               

odor e textura) para serem avaliados com notas de 0-10. Cada avaliador recebeu 5g de produto                

e em seguida receberam o questionário de avaliação sensorial, onde avaliaram e atribuíram             

notas ao produto.  

 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A análise sensorial foi realizada no IFRN – Macau, onde foram consultadas 20 pessoas              

do sexo feminino. Com 10 alunas e 10 servidoras. O atributo que teve a maior média foi o                  

odor com média 9,41±1,33 em seguida a textura com 9,35±0,86 e por último a cor com média                 

8,59±1,42. 

 
Figura 1: Gráfico indicando à aceitação de cor, textura e odor do esfoliante à base de conchas. 

Além dos atributos acima, o questionário possuía mais 2 escalas hedônicas. Para            

analisar a intenção de compra do produto, caso o produto estivesse sendo comercializado. Na              
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escala continha cinco atributos para o avaliador escolher com         

base no desenvolvimento do esfoliante em geral. 

 

Figura 2: Gráfico indicando a intenção de compra do esfoliante à base de conchas. 

Através da escala hedônica também consegui saber a média de aceitação do produto. A              

escala ia de 1 a 9, e o esfoliante obteve média 9,1±0,99. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A alta aceitação do esfoliante com pó de ostras mostra que esse resíduo da atividade               

pesqueira/aquícola pode ser utilizado com finalidade cosmética sem prejuízo das          

características sensoriais. Este trabalho lança luz sobre uma nova forma de uso para as              

conchas de moluscos, aliando isto à redução de uso de microplàsticos, contribuindo para             

redução da poluição marinha.  
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DESENVOLVIMENTO DE KOMBUCHA A PARTIR DE PRODUTOS 

REGIONAIS DO NORDESTE 

Ana Júlia da Costa Bezerra1; Ranna Joyce Oliveira de Araújo2; Zailana Ricaele de Souza Silva3; 

Ana Beatriz Pinheiro Cruz Lopes4 e Raquel Macedo Dantas Coelho5 

1,2,3,4,5 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias 

RESUMO 

O mercado de alimentos funcionais, principalmente daqueles que atuam na saúde do intestino, 

encontra-se em expansão. Dentre esses, os produtos mais procurados são as bebidas probióticas, 

como a Kombucha, que tem se destacado na alimentação humana como uma bebida fermentada 

de chá preto, milenar, que além de contribuir para o equilíbrio da microbiota intestinal, também 

auxilia na redução de problemas inflamatórios e possui propriedades antimicrobianas e 

anticancerígenas. No entanto, esse produto ainda não é muito difundindo no Nordeste, e a 

substituição do chá preto por chás mais consumidos como erva doce, erva cidreira e capim 

santo, bem como a incorporação de sucos de frutas regionais (cajá, umbu, manga, acerola, 

goiaba) na sua elaboração, pode facilitar a incorporação da Kombucha na dieta. Assim, o 

presente trabalho tem como objetivo desenvolver uma Kombucha a partir da fermentação de 

chás substitutos ao chá preto e, posteriormente, adicionar sucos de frutas regionais à bebida, 

bem como avaliar as características físico-químicas, microbiológicas e sensoriais do produto 

elaborado, com fim de inserir um novo produto probiótico no mercado. Ao término deste 

projeto, espera-se que a fermentação do chá seja eficaz para o desenvolvimento da bebida e que 

a adição dos sucos de frutas regionais contribua para a sua melhor aceitação, possibilitando ao 

consumidor novas alternativas para o consumo de probióticos, com uma diversidade de sabores, 

e que contribua para a sustentabilidade e movimentação da economia local. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fermentação. Chá. Bebida Probiótica. 

ABSTRACT 

The market for functional foods, especially those that work in gut health, is expanding. Among 

these, the most sought after products are probiotic beverages, such as Kombucha, which has 

stood out in human consumption as a millennial black tea fermented beverage, which in 

addition to contributing to the balance of the intestinal microbiota, also helps in reducing 

problems. inflammatory and has antimicrobial and anticancer properties. However, this product 

is not yet widespread in the Northeast, and the replacement of black tea with more consumed 

teas such as fennel, lemongrass and holy grass, as well as the incorporation of regional fruit 
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juices (cajá, umbu, mango, acerola). , guava) in its preparation may facilitate the incorporation 

of Kombucha in the diet. Thus, the present work aims to develop a Kombucha from the 

fermentation of substitute teas to black tea and, later, to add regional fruit juices to the beverage, 

as well as to evaluate the physicochemical, microbiological and sensory characteristics of the 

elaborated product, with order to place a new probiotic product on the market. At the end of 

this project, tea fermentation is expected to be effective for the development of the beverage 

and the addition of regional fruit juices will contribute to its better acceptance, enabling 

consumers with new alternatives for the consumption of probiotics, with a diversity. flavors, 

and contribute to the sustainability and movement of the local economy. 

 

KEYWORDS: Fermentation. Tea. Probiotic drink. 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

Os alimentos funcionais estão se tornando cada vez mais populares no mercado, 

refletindo uma mudança no estilo de vida da população, que passa a buscar uma dieta mais 

saudável. Dentre os alimentos funcionais, aqueles que contribuem para a saúde digestiva estão 

entre os mais procurados, dessa forma o mercado de bebidas probióticas, como a Kombucha, 

vem crescendo de forma significativa nos últimos anos (BENTO, 2018). 

Nos EUA, por exemplo, as vendas da bebida aumentaram 43% em 2018 em relação a 

2017, representando lucros de 1 bilhão de dólares e preocupando o mercado de refrigerantes, 

que foi diretamente prejudicado (DUFRESNE & FARNWORTH, 2000). No Brasil, o produto 

ainda não é muito conhecido, porém, segundo a Associação Brasileira de Kombucha (ABkom) 

existem 40 empresas produtoras de Kombucha espalhadas pelo país, e em 2018 esse mercado 

movimentou 20 milhões de reais. 

De acordo com Chakravorty et al. (2016), a Kombucha é um chá fermentado por 

leveduras e bactérias que vivem em simbiose, resultando em uma bebida adocicada, levemente 

ácida e gaseificada, de sabor bastante apreciado. Esta apresenta potencial probiótico e várias 

propriedades benéficas à saúde vêm sendo atribuídas ao seu consumo, a saber: efeito 

antimicrobiano, antioxidante, antidiabético, tratamento para úlceras gástricas e colesterol alto, 

mostrando também ter impacto na resposta imune e desintoxicação do fígado. 

Dessa forma, apesar de tradicionalmente a Kombucha ser elaborada utilizando chá 

preto, vários estudos demonstram que é possível a utilização de outros substratos para a 

elaboração da bebida. A partir disso, este projeto visa elaborar uma Kombucha a partir de 
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produtos regionais, a fim de facilitar a aceitação dos consumidores locais e movimentar a 

economia da região, possibilitando a inserção de um novo produto no mercado que, além de 

apresentar sabor agradável, também contribua para a melhoria da saúde, sendo uma alternativa 

ao consumo de refrigerantes. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O projeto tem como objetivo geral desenvolver uma Kombucha utilizando substratos 

substitutos ao chá preto, como erva cidreira, capim santo, erva doce e, posteriormente, adicionar 

sucos de frutas típicas da região, como cajá, umbu, manga, acerola, goiaba, dentre outros, a fim 

de avaliar suas características físico-químicas e microbiológicas, bem como realizar uma 

análise sensorial para verificar a viabilidade do produto elaborado e sua possível inserção no 

mercado. Além disso, os objetivos específicos consistem em: 

• Desenvolver uma Kombucha utilizando substratos substitutos ao chá preto e saboreá-la 

com frutas típicas da região; 

• Realizar análises físico-químicas e microbiológica para a caracterização da bebida; 

• Realizar análise sensorial a fim de verificar a aceitação comercial da bebida obtida. 

3 METODOLOGIA 

Os chás foram preparados utilizando 1L de água, 10% de açúcar e 2% de chá com 

formulações de sabores diferentes, como chá de erva cidreira, capim santo e erva doce, 

conforme Mukadam et al., (2016), esta foi inoculada juntamente com o SCOBY (Symbiotic 

Colony of Bacteria and Yeast), cultura que fermenta a Kombucha e um volume de 10% de chá 

já fermentado. O processo fermentativo ocorreu em estufa BOD (Biochemical Oxygen 

Demand) sob 30ºC durante 6 dias. 

Posteriormente, será elaborado um novo meio fermentativo a fim de gaseificar e 

saborear a bebida, contendo 500 mL do chá já fermentado e 500 mL de suco da fruta escolhida, 

essa mistura será armazenada sob as mesmas condições de temperatura da primeira 

fermentação, durante 3 dias. Durante todo o processo, o pH e o °Brix da bebida serão avaliados 

utilizando pHmetro de Bolso e refratômetro de bancada. Além disso, serão realizadas análises 
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de acidez total titulável, açúcares redutores totais, e teor alcoólico, conforme metodologia 

descrita pelo Instituto Adolfo Lutz (2008), teor de compostos fenólicos e análise 

microbiológica, conforme Santos (2016). 

Por fim, a Kombucha obtida será submetida a testes de aceitação de escala hedônica 

composta de 9 pontos, na qual o ponto 1 “desgostei muitíssimo”, será referente a nota 1 e assim 

sucessivamente, até o ponto 9 “gostei muitíssimo, correspondente a nota 9 (ADOLFO LUTZ, 

2008). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Como o projeto encontra-se em fase de execução, algumas análises ainda não foram 

concluídas, porém a produção da bebida mostrou-se viável. A ativação das culturas foi realizada 

utilizando chá de capim santo e chá de cidreira, estes foram incubados sob temperatura de 30ºC 

durante 6 dias. Durante a execução deste projeto espera-se que seja viável o desenvolvimento 

de novos sabores de Kombucha a partir de chás de erva doce, erva cidreira e capim santo, como 

substitutos do chá preto no processo de fermentação da bebida, bem como a incorporação de 

sucos de frutas regionais (cajá, umbu, manga, acerola, goiaba) para a saborização e gaseificação 

da bebida. Espera-se ainda que a substituição dessas matérias-primas contribua para um melhor 

aproveitamento dos frutos que são disponíveis na região durante o ano, além de facilitar também 

na incorporação da Kombucha na dieta da população potiguar, uma vez que essa bebida não é 

típica da nossa região e a utilização de produtos regionais para a sua elaboração podem facilitar 

sua consolidação no mercado. Com relação aos resultados das análises físico-químicas e 

microbiológicas, espera-se que estejam de acordo com os encontrados nos artigos de referência, 

comprovando que o processo fermentativo será bem conduzido e que o produto elaborado seja 

seguro ao consumidor. Por fim, é esperado também que a Kombucha elaborada a partir de chás 

diferentes e sucos regionais seja bem aceita sensorialmente entre os provadores participantes 

da análise, impulsionando a área de desenvolvimento de novas bebidas probióticos e 

movimentando a economia da região. Dessa forma, sendo possível o desenvolvimento do 

produto e estando dentro de todas as especificações esperadas, será elaborada uma proposta de 

redação de patente acerca das bebidas desenvolvidas, com foco em inseri-las no mercado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A bebida elaborada além de apresentar sabor agradável, também contribui para a 

melhoria da saúde dos consumidores, uma vez que consiste em um alimento com alegações 

probióticas, anti-inflamatória, antimicrobianas e anticancerígenas, sendo uma alternativa ao 

consumo de refrigerantes e sucos industrializados. Ademais, a proposta de substituição do chá 

preto por outros sabores de chás, bem como o incremento de frutos regionais para a saborização 

da Kombucha, podem consistir em alternativas para o aumento da aceitação e consumo da 

bebida, possibilitando a inserção de um novo produto no mercado, contribuindo para redução 

do desperdício pós-colheita dos frutos da época e movimentando a economia da região. 
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BEBIDA LÁCTEA À BASE DE SORO ACRESCIDA DE PREBIÓTICO COM 

SABOR DE MARACUJÁ DO MATO (PASSIFLORA CINCINNATA MAST.) 

Greyce Kelly da Silva Lucas1; Beatriz Lopes da Costa2; David Kennedy Maximo3 e Narciza Maria de 

Oliveira Arcanjo4 

1, 2, 3 e 4 IFRN – Campus Currais Novos 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências agrárias. 

RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo elaborar uma bebida láctea feita a partir do soro de queijo com 

adição de inulina, utilizando a polpa de maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.). A indústria 

de alimentos ainda descarta grande quantidade de resíduos que podem ser reaproveitados, tais como 

o soro, substância composta de muitos nutrientes dentre eles proteínas de alto valor biológico e 

lactose, usado na fabricação de produtos lácteos podendo realizar tanto formulações de fermentados 

com características probióticas quanto de produtos não fermentados com adição de prebióticos. O 

Brasil oferece uma gama de frutas com sabores e aromas diferenciados, sendo o maracujá do mato 

(Passiflora cincinnata Mast.) destaque entre as fruteiras nativas do rico trópico semiárido brasileiro, 

os quais podem ser uma alternativa de adição em bebidas lácteas, após o adequado processamento 

tecnológico. Os agentes prebióticos como a inulina, influenciam de forma positiva ao funcionamento 

da microbiota no trato gastrointestinal das pessoas, pois os componentes alimentares não são 

digeríveis, geralmente constituídos de oligossacarídeos, com atividade bifidogênica, além disso, com 

suas importantes propriedades funcionais pode ser considerada uma boa opção de uso para a indústria. 

Portanto, o intuito do presente projeto é o desenvolvimento da bebida láctea não fermentada, 

agregando valor nutricional e sensorial, o aproveitamento de resíduos na produção de queijo (soro), 

bem como a utilização do maracujá do mato que é típico do Nordeste, e também não é muito 

explorado tanto na parte de análises centesimal, quanto em elaboração de produtos. 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde. Bebida Láctea. Maracujá. Soro. 

ABSTRACT 

The present work aims to elaborate a milk drink made from the cheese serum with the addition of 

inulin which, using the passion fruit pulp of the bush (Passiflora cincinnata Mast.). The food industry 

still discards large amounts of waste that can be reused, such as whey, a substance composed of many 

nutrients among them proteins of high biological value and lactose, used in the manufacture of dairy 

products can make both fermented formulations with probiotic characteristics unfermented products 

with addition of prebiotics. Brazil offers a range of fruits with different flavors and aromas, and the 

passion fruit of the bush (Passiflora cincinnata Mast.) Stands out among the native fruit trees of the 

rich Brazilian semi-arid tropics, which can be an addition alternative in dairy drinks after the adequate 

technological processing. Prebiotic agents such as inulin positively influence the functioning of the 
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microbiota in the gastrointestinal tract of the people, since the alimentary components are not 

digestible, generally constituted of oligosaccharides, with bifidogenic activity, in addition, with its 

important functional properties can be considered a good use option for the industry. Therefore, the 

purpose of the present project is the development of the non-fermented dairy beverage, adding 

nutritional and sensory value, the use of residues in the production of cheese (serum), as well as the 

use of passion fruit from the bush that is typical of the Northeast. is not much explored as much in 

the part of analyzes centesimal, as in the elaboration of products. 

KEYWORDS: Health. Milk Drink. Passion fruit. Whey. 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

O soro se tornou um grande problema a ser solucionado pelas indústrias produtoras de 

queijo. Embora considerado como resíduo na indústria láctea, o soro é composto de muitos 

nutrientes, dentre eles proteínas de alto valor biológico e lactose. Buscando-se evitar essa perda 

de nutrientes, reduzir gastos com tratamentos de resíduos e obter uma nova opção de produto 

com elevado valor nutricional aumentar a receita das indústrias, surgiu à ideia de desenvolver 

mais uma opção de sabor para as bebidas, sendo essas não fermentadas e com adição de 

prébiotico, além de ser uma opção de produto para as indústrias também pode se tornar uma 

opção de bebida para a merenda escolar servida no campus e para outras escolas, já que o 

instituto produz tanto para consumo dos alunos quanto para o campus do IFRN de Parelhas. 

Que tem vários benefícios à saúde como no bom funcionamento do trato gastrointestinal, 

porque possuem microrganismos que fortalecem a microbiota intestinal. Então foi escolhida 

uma matéria prima pouco aproveitada que é o maracujá do mato uma fruta típica da região 

Seridó do está do Rio Grande do Norte, que é fonte de niacina, ferro, cálcio, fósforo etc., sendo 

esses nutrientes bons para prevenir problemas gastrointestinais e atua na prevenção da anemia. 

Então o desenvolvimento de um novo produto pode agregar valor para essa fruta típica e 

também para o reaproveitamento do soro na Instituição. 
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2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Desenvolver e caracterizar uma bebida láctea à base de soro acrescida prébiotico sabor 

maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.), por meio de caracterização físico-química, 

como compostos fenólicos totais, atividade antioxidante, compostos voláteis, pH, acidez e 

composição química parcial (umidade, sólidos totais, proteínas, lipideos, cinzas); realização da 

análise de vida de prateleira; e também agregar valor na composição da bebida por meio da 

adição de prébiotico (inulina).  

METODOLOGIA  

O soro de leite será obtido na usina de laticínios do Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) campus Currais Novos. As análises físico-

química, microbiológicas e sensoriais serão realizadas nos laboratórios de alimentos do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, campus Currais 

Novos. Análises de compostos fenólicos, capacidade antioxidante, perfil de ácidos orgânicos, 

açucares e perfil de compostos voláteis serão realizadas no Laboratório de Flavour pertencente 

a Universidade Federal da Paraíba- Campus I. O desenvolvimento deste projeto será realizado 

em três etapas distintas. Será realizada a caracterização físico-química, compostos fenólicos 

totais, atividade antioxidante e análise de compostos voláteis do maracujá do mato. Ocorrerá a 

elaboração da polpa e da bebida láctea não fermentada com a adição da inulina. Por fim, a 

terceira etapa consistirá na caracterização físico-química e microbiológica da bebida láctea 

prebiótica em vários tempos de vida de prateleira (tempo 0 dias, tempo 15 dias e tempo 30 dias) 

e realizar a análise sensorial apenas no primeiro dia após o processamento. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

É esperado que a bebida não fermentada tenha viscosidade semelhante de uma bebida que 

passou pelo processo de fermentação, além que a bebida elaborada possa adquirir a função 

prebiótica a partir da inulina, tenha uma ótima aceitação por parte dos provadores e que possa 

ter uma longa vida de prateleira, podendo passar um tempo sem que tenha suas características 

modificadas pela própria composição que é susceptível ocorrer ataque microbiano.  
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Observando tais aspectos, a proposta do projeto exibe uma perspectiva inovadora do 

ponto de vista científico, tecnológico, econômico e  sustentável, promovendo o aproveitamento 

do soro e a utilização do maracujá do mato (pouco explorado na região), com ênfase em suscitar 

e difundir conhecimentos sobre as características gerais da inulina, soro do leite, maracujá do 

mato e na avaliação do potencial da bebida láctea com ação prebiótica. 

Tabela 1 – Análise química geleia maracujá do mato (Passiflora cincinnata Mast.).  

Amostra pH Sólidos Solúveis (SS) Acidez Titulável (%) 

Geléia de Maracujá 3,2 68,6 2,56 

De acordo com trabalhos realizados com elaboração de geleia de maracujá amarela foi 

visto que o teor de sólidos solúveis chegando entre 73 a 79 ºBrix, não apresentando assim 

grande diferença quando relacionado ao valor obtido nessa pesquisa. Enquanto o pH se encontra 

próximo a outros trabalhos que chegam entre 3,6 a 3,9. Entretanto a Acidez Titulável apresenta 

valores maiores do que os achados por outros autores que foram de 0,9 a 0,97 (BRANDÃO et 

al. 2019) 

O consumo de alimentos funcionais pela adição de prebióticos como a inulina apresentam 

propriedades que tem sido relacionada à melhoria da saúde, redução no risco de aparecimento 

de diversas doenças, como a osteoporose, arterioesclerose. Neste contexto, a abordagem dada 

na presente proposta recebe uma maior relevância quando considerado a mudança do perfil dos 

consumidores que passam a buscar outros atributos nos alimentos que vão além da nutrição 

básica, exigindo boa apresentação, aspectos sensoriais diferenciados, e principalmente, 

propriedades que estejam relacionadas à manutenção e promoção da saúde. 

Faz-se relevante também citar, que considerando a escassez de estudos sobre o maracujá 

do mato no âmbito de suas propriedades e usos, os resultados obtidos pela da execução do 

projeto viabilizará a possibilidade de publicações de artigos científicos e contribuição da 

produção científica regional. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Em vista desse trabalho, os resultados obtidos ao final desse estudo permitirão obter 

informações acerca da qualidade da bebida láctea, seus aspectos sensoriais e nutricionais, 

promovendo e incorporando valor ao produto elaborado. Ademais, os protocolos de análises 

gerados poderão servir de embasamento metodológico para futuros estudos com a finalidade de 

fomentar novas formas de utilização do soro do leite, aplicação do maracujá do mato como 

matéria- prima em potencial, desenvolvimento de alimentos funcionais, em soma a contribuição 

para o fortalecimento dos pequenos produtores dessa fruta nativa, aproveitamento de 

subprodutos na indústria de laticínios, redução de desperdícios, geração de renda e do 

desenvolvimento econômico e social, especialmente na região do Seridó. 
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ELABORAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DA FARINHA DE 

FEIJÃO CARIOCA COM ADIÇÃO DE CANELA E AMENDOIM 

PARA USO EM PRODUTO DE PANIFICAÇÃO 
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 De Medeiros Santos4 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências da Saúde. 

RESUMO 

O feijão (Phaseolus vulgaris L.) é um dos grãos mais cultivados e consumidos em 

todo mundo, é fonte de protéina, ferro, vitaminas hidrossolúveis (tiamina, riboflavina e 

niacina), vitamina B6, ácido fólico, além de ser fonte importante de fibras e amido 

resistente. A utilização do feijão como farinha representa é uma boa alternativa para 

aumentar o aproveitamento dos componentes nutricionais da leguminosa em diferentes 

formas de preparação, assim o objetivo deste trabalho é elaborar e caracterizar a farinha 

de feijão em duas formulações diferentes sendo com os grãos cru e cozido, além de 

adicionar na composição das mesmas, farinha de amendoim e canela em pó para agregar 

valor nutricional, e também usar para a produção de cookies. Além de realizar analise 

físico-químicas como umidade, cinzas, proteínas, o teor de lipídios e análise sensorial dos 

cookies.  

PALAVRAS-CHAVE: Feijão. Canela. Amendoim. Saúde. 

 

ABSTRACT 

Bean (Phaseolus vulgaris L.) is one of the most cultivated and consumed beans 

worldwide, it is a source of protein, iron, water soluble vitamins (thiamine, riboflavin and 

niacin), vitamin B6, folic acid, as well as being an important source of fiber and starch 

resistant. The use of the beans as flour represents a good alternative to increase the 

utilization of the nutritional components of the legume in different forms of preparation, 

so the objective of this work is to elaborate and characterize the bean flour in two different 

formulations being with the beans raw and cooked , besides adding in their composition, 

peanut flour and cinnamon powder to add nutritional value, and also use for the 

production of cookies. In addition to performing physical-chemical analysis such as 

moisture, ashes, proteins, lipid content and sensory analysis of cookies.. 

KEYWORDS: Bean. Cinnamon. Peanut. Health. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

O feijão carioca (Phaseolus vulgaris L.) é uma das principais variedades produzidas 

e consumidas no Brasil. Sua importância eleva o aspecto econômico, os fatores os quais 

agregam valor são a segurança alimentar, nutricional e cultural na culinária de diversos 

países e culturas. É um alimento o qual não pode faltar à mesa dos brasileiros, é 

tradicionalmente consumido nas mais diversas formas, mas sua importância é direcionada 

para as classes de renda mais baixa, devido representar uma boa e barata fonte de 

nutrientes, como proteínas, carboidratos, vitaminas (principalmente as do complexo B), 

sais minerais (como ferro, cálcio, potássio e fósforo) e fibras, os quais são essenciais. O 

grão do feijão é consumido principalmente cozido, mas com a finalidade de aumentar o 

aproveitamento dos componentes nutricionais da leguminosa em diferentes formas de 

preparação e para agregação de valor pode-se aplicar a secagem para transformá-lo em 

farinha para ter um maior interesse comercial e industrial. Além disso, para agregar mais 

valor nutricional na farinha pode-se adicionar alguns compostos que visem também a sua 

conservação de forma natural, podendo citar a canela que é composta de proteínas, 

minerais, vitaminas, possui também atividade antisséptica e antioxidante demonstradas 

em sistemas in vitro. Outro alimento que pode ser adicionado para enriquecer a 

composição da farinha é o amendoim que é composto de proteínas, lipídeos, carboidratos, 

fibras que são ricos nutricionalmente. Se tornando um produto funcional para a 

alimentação do consumidor. E também o desenvolvimento de um novo produto como o 

cookie pode chamar a atenção das crianças, podendo ser adicionado na alimentção dos 

mesmos, já que muitas não gostam de consumir o feijão (FROTA et al., 2009). 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Elaborar e caracterizar a farinha de feijão em duas formulações diferentes sendo 

com os grãos cru e cozido para uso em produtos de panificação, além de adicionar na 

composição das mesmas, farinha de amendoim e canela em pó para agregar valor 

nutricional. será feita a umidade; o teor de cinzas; a concentração de proteínas e o teor de 

lipídios, tanto das farinhas, quanto dos cookies. 
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3 METODOLOGIA  

Os ingredientes para formulação das farinhas e dos cookies serão obtidos no 

comércio local da cidade de Currais Novos-RN, serão realizadas duas formulações de 

farinha, a primeira é com os grãos do feijão crus e sem casca onde inicialmente ficarão 

de molho em água destilada por 1 hora, sendo posteriormente removidos seus tegumentos. 

Seguirão para a secagem em estufa ventilada a 50 °C, por 24 horas, e moídos em moinho 

semi-industrial. A segunda farinha será feita com os grãos de feijão cozidos e com casca, 

onde terá uma maceração dos grãos em água destilada por 14 horas. Após remoção da 

água serão submetidos à cocção em panela de pressão por 10 minutos, e em seguida, 

desidratados em estufa com ventilação forçada a 50ºC, depois terá a moagem dos grãos 

secos no moinho semi-industrial. Cada farinha terá adicionada em sua composição farinha 

de amendoim e canela em pó. Por fim, as farinhas serão armazenadas a vácuo até o uso 

(FROTA et al., 2009; GOMES et al., 2012). Posteriormente terá a produção dos cookies, 

seguindo para as análises físico-química de umidade; o teor de cinzas; a concentração de 

proteínas e o teor de lipídios, por último será realizada a análise sensorial (ADOLFO 

LUTZ, 2008). 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Tabela 1 – Análise de umidade e cinza das duas formulações de farinha de feijão carioca 

(Phaseolus vulgaris L.). 

Amostras Umidade (%) Cinzas (%) 

Farinha Crua 9,34±2,4 9,11±1,91 

Farinha Cozida 13,71±2 11,08±0,94 

Fonte: dos próprios autores, 2019. 

A farinha de feijão crua e cozida apresentaram valores umidade de 9,34±2,4 e 

13,71±2 (Tabela 1), FROES (2012), teve resultado maior do que o encontrado nesta 

pesquisa, para a farinha de feijão crua teve 13,97 de umidade e já para a farinha de feijão 
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extrusada valor de 8,9. Já para proteínas teve um valor bem próximo ao encontrado neste 

trabalho de 22,2 para a farinha de feijão crua e 22,86 para a farinha de feijão extrusada.  

Nos estudos realizados por PINTO (2016) os resultados das análises físicas de 

umidade das farinhas dos feijões de diferentes grupos comerciais provenientes de Santo 

Antônio de Goiás, variaram de 6,31 a 7,02, para proteínas obteve resultado variando de 

19,45 a 22,10 e para cinzas variação de 4,39 a 4,67, mostrando assim valores abaixo do 

da pesquisa, menos para proteínas que foram mais próximos. 

Tabela 1 – Análise de umidade e cinza das duas formulações de cookie com farinha de 

feijão carioca (Phaseolus vulgaris L.). 

Amostras Umidade (%) Cinzas (%) 

Cookie de 

Farinha Crua 

12,88±2,11 15,22±0,8 

Cookie de 

Farinha 

Cozida 

15,47±0,58 17,85±0,41 

Fonte: dos próprios autores, 2019. 

Oliveira e Canavesi (2001) recomendam valores em torno de 2 a 8g/100g para que 

se mantenha a crocância do produto, nesse estudo a umidade foi mais alta, porém não 

tirou a crocância dos cookies. As cinzas são um indicativo de minerais presentes no 

produto. Nota-se que os valores de cinzas apresentaram diferença significativa (p<0,05) 

entre as amostras. 

Kaur, Singh e Kaur (2017) elaboraram uma amostra controle contendo apenas 

farinha de trigo e observaram que neste tratamento um percentual de cinzas em torno de 

1,24g/100g, valor inferior aos encontrados nas formulações de cookies deste estudo. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

As condições experimentais aplicadas no presente estudo possibilitaram o 

desenvolvimento de biscoitos sem glúten, utilizando farinha de feijão carioca, desta 

forma, conclui-se que a formulação de biscoitos com farinha de feijão cozido apresentou 

uma melhor qualidade nutricional tendo maiores valores de cinzas e proteína; e 

estabilidade.  
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SOFTWARE PROESP-BR 

João da Silva Santos1; Maria da Silva Santos2 e José da Silva Santos3 

1,2 IFRN – Campus Mossoró; 3 IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: (Escolher entre: Artes, letras e linguística; Ciências agrárias; Ciências biológicas; Ciências da 

saúde; Ciências exatas e da terra; Ciências humanas; Ciências sociais aplicadas; Engenharias). 

RESUMO 

Tendo em vista o uso do modelo tradicional manual aplicado pelo os professores de Educação 

Física para realizarem os cálculos matemáticos relativos a avaliação dos testes de aptidão física 

à saúde e ao desempenho esportivo de crianças e adolescentes no âmbito da Educação Física 

Escolar e do esporte educacional, propostos no manual do Programa Esporte Brasil (PROESP-

BR), o projeto tem como objetivos desenvolver um software capaz de organizar e realizar os 

cálculos matemáticos relativos aos testes e a avaliação relacionada à saúde e ao desempenho 

esportivo dos alunos propostos no manual do PROESP- BR. O uso e aplicação do software na 

base dos cálculos dos testes e da avaliação dos discentes e a classificação dos alunos a partir 

dos dados coletados para a possível tomada de decisão. Metodologicamente é uma pesquisa 

descritiva com abordagem qualitativa e quantitativa, desenvolvida a partir das contribuições 

teóricas de Brasil (2019), Claro e Sobral (2008), Fernandes Filho (2003), Gaya (2016), Martins 

Júnior (2008), Minayo (2007). É também uma pesquisa de campo. Apresenta como resultado o 

desenvolvimento de um software que tem o intuito de oferecer aos docentes maior praticidade 

na realização dos cálculos propostos pelos testes do manual do PROESP. Para isso, serão 

utilizadas duas interfaces de desenvolvimento, o Java e o MySQL. As informações coletadas, 

será guardado em um banco de dados para que o professor de Educação Física possa acessar e 

analisar o resultado dos testes e da avaliação de seus alunos. 

PALAVRAS-CHAVE: PROESP-BR. Educação Física. Software. Praticidade. Banco de 

Dados. 
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ABSTRACT 

Having regard to the use of the traditional manual model applied by Physical Education teachers 

to perform mathematical calculations related to the assessment of physical fitness tests for 

health and sports performance of children and adolescents within the scope of School Physical 

Education and educational sport, proposed in the Sport Brazil Program (PROESP-BR) manual, 

the project aims to develop software capable of organizing and performing the mathematical 

calculations related to the tests and the evaluation related to the health and sports performance 

of the students proposed in the PROESP-BR manual. BR. The use and application of the 

software on the basis of test calculations and student assessment and student classification from 

the data collected for possible decision making. Methodologically it is a descriptive research 

with qualitative and quantitative approach, developed from the theoretical contributions of 

Brazil (2019), Claro and Sobral (2008), Fernandes Filho (2003), Gaya (2016), Martins Júnior 

(2008), Minayo (2007 ). It is also a field research. It presents as a result the development of a 

software that aims to offer teachers greater practicality in performing the calculations proposed 

by the tests of the PROESP manual. For this, two development interfaces will be used, Java and 

MySQL. The information collected will be stored in a database so that the Physical Education 

teacher can access and analyze the results of tests and assessment of his students. 

 

KEYWORDS: PROESP-BR. Physical Educacion. Software Practicality. Database. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

O campo de conhecimento da Educação Física vem se expandindo cada vez mais, pois 

trata-se de assuntos que podem manter ligação diretamente com a saúde. Pessoas buscam de 

forma consciente praticar atividades físicas regulares no sentido de obter uma melhor qualidade 

de vida e, consequentemente, saúde. De acordo com o conceito definido pela Organização 

Mundial da Saúde – OMS “a saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social 

e não apenas a ausência de doença ou enfermidade” (BRASIL, 2019 p. 01).  

Nesse sentido, em virtude da constante busca por uma vida de melhor qualidade, as 

pessoas buscam os exercícios físicos como saída para manter um equilíbrio entre atividade 

física e saúde. A fim de acompanhar as avaliações físicas torna-se necessário o uso da 

informática como auxílio ao trabalho do profissional de Educação Física.  A informatização de 

certos programas ajuda ao profissional a registrar e obter os resultados de forma rápida e 

organizada. 

Para isso, uma forma de acompanhar e de avaliar o desempenho e a saúde dos discentes 

é a aplicação dos testes de aptidão física relativos a saúde e ao desempenho esportivo proposto 

pelo manual do Projeto Esporte Brasil - PROESP -BR, que “é um sistema de avaliação da 

aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho esportivo de crianças e adolescentes no 

âmbito da educação física escolar e do esporte educacional” (GAYA, 2016, P. 04). 

Nesse sentido, surge a necessidade da criação do software que auxilie aos professores 

de Educação Física na criação das tabelas do PROESP-BR com as informações dos alunos 

referente aos testes de aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho esportivos dos 

alunos. A partir da ideia de otimização, organização e da análise dos resultados, como facilitar 

os cálculos das atividades propostas pelo manual do Projeto Esporte Brasil no trabalho do 

professor? 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Objetivo Geral: Desenvolver um software capaz de organizar e realizar os cálculos 

matemáticos relativos aos protocolos de avaliação física, propostos pelo PROESP-BR, 

relacionado à saúde e ao desempenho esportivo. 
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Objetivos Específicos: criar uma base de dados para salvar os dados das pessoas avaliadas; 

apresentar a classificação do nível de condicionamento físico para cada protocolo aplicado de 

acordo com a tabela de referência do PROESP-BR. 

3 METODOLOGIA  

Este estudo trata-se de uma pesquisa descritiva. Nesse sentido, este tipo de pesquisa 

procura explicar de forma minuciosa os resultados dos dados coletados, rigorosa e exata de toda 

ação desenvolvida, isto é, descrever as características de uma população, um fenômeno ou 

experiência para o estudo realizado. A pesquisa descritiva exige do investigador uma série de 

informações sobre o que deseja pesquisar. Para Triviños (1987, p. 112), “os estudos descritivos 

podem ser criticados porque pode existir uma descrição exata dos fenômenos e dos fatos”.  

Desse modo, um estudo descritivo está relacionado com o fato de identificar as variáveis 

específicas, estas que podem ser entendidas como aquelas que apresentam diferenças, 

alterações, inconstância, que sejam importantes para explicar as características de um problema 

de comportamento de uma dada população. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Atualmente, a informática vem adquirindo cada vez mais relevância na vida das pessoas, 

quer seja nas empresas ou nas escolas. Hoje é possível encontrar o computador nos mais 

variados contextos sociais, no sentido de inovar e facilitar a vida em geral das pessoas. Neste 

contexto, a educação não pode ficar para trás, vislumbrando aprendizagem significativa por 

meio da tecnologia. As escolas precisam sofrer transformações entre o uso e a aplicação dessa 

tecnologia no âmbito escolar e assim constituir uma aprendizagem inovadora que leva o 

indivíduo a se sentir como um ser globalizado capaz de buscar seu sonho profissional.  

Em consonância com o avanço tecnológico, o desenvolvimento do Software pela 

interface JAVA obedeceu a um agrupamento de comandos escritos por uma linguagem de 

programação. Estes comandos criam ações dentro do programa que permite o seu 

funcionamento, formando o programa em si. Conforme Claro e Sobral (2008), o software 

consiste em informações que podem ser lidas pelo computador, assim, como seu conteúdo 
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audiovisual, dados e componentes em geral, portanto, um sistema criado pela linguagem de 

programação JAVA.  

 Como resultado, estabelecemos um banco de dados capaz de orientar estudos, sugerir 

diagnósticos e propor normas e fatores de avaliação da população escolar brasileira sobre o 

crescimento corporal e da aptidão física relacionada à saúde e ao desempenho motor subsidiada 

pelas orientações do PROESP-BR. Com a utilização desse software os profissionais da 

Educação Física terão uma facilitação no seu trabalho. 

Também podemos apontar, a criação das telas que estarão sendo usadas no software, 

e seus respectivos algoritmos que será responsável por ler, processar e guardar a informação 

inserida no programa. 

Imagem 01 – Tela Inicial 

 

Fonte: Arquivos pessoais dos autores 

Imagem 02 – Ficha de Anamnese  

 

Fonte: Arquivos pessoais dos autores 
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Imagem 03 e 04 – Tela de captação dos resultados dos testes 

      

 

Fonte: Arquivos pessoais dos autores 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A informática é uma muito significativa na vida das pessoas, quando inserida no 

contexto da vida escolar pretendeu facilitar a vida dos profissionais, entre eles o de Educação 

Física, que trabalham com a avaliação física dos escolares.   

Desse modo, preocupados com o controle, aplicação e análise dos testes propostos pelo 

PROESP - BR, sentimos a necessidade da criação de mecanismos eletrônicos para a facilitação 

do trabalho do professor de Educação Física, em substituição ao trabalho manual, a criação de 

um software capaz de apresentar a classificação do nível de condicionamento físico para cada 

protocolo aplicado de acordo com a tabela de referência do PROESP-BR. 

Portanto, a criação desse mecanismo eletrônico veio facilitar o trabalho do professor de 

Educação Física, em substituição ao trabalho manual, como também, a criação de um banco de 

dados referente às medidas e avaliação dos discentes nas aulas de Educação Física.  
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DESENVOLVIMENTO DE PLATAFORMA PARA ESTUDOS DE EMG 

RESUMO 

Nas últimas décadas, crescentes inovações envolvendo a aquisição e análise de sinais biológicos 

foram feitas. A eletromiografia se apresenta como uma ramificação no estudo dos biosinais, sendo 

que esta é focalizada aos potenciais elétricos gerados pelas fibras musculares. O presente trabalho 

concerne na investigação dos problemas de medição apresentados por aparelhos de eletromiografia, 

desenvolvendo, por meio de métodos experimentais, um circuito de condicionamento incluindo 

blocos de componentes capazes de processar sinais EMG captados de forma não invasiva e 

adaptação para dispositivos de microcontroladores, sobre o qual procura-se reduzir as influências 

para melhorar o desempenho na aquisição dos sinais, leitura e interpretação. Adicionalmente, notou-

se que a plataforma proposta apresentou resultado satisfatório na captura destes sinais, exibindo um 

sinal de saída com uma frequência de amostragem coerente com a de um sinal EMG, ficando em 

evidência o acréscimo desta tecnologia para a comunidade científica, possibilitando algumas 

aplicações, a saber, no desenvolvimento de próteses biomecânicas, acionamentos eletromecânicos, 

para fins robóticos e na esfera da fisiologia humana. 

PALAVRAS-CHAVE: Biosinais. Circuito de condicionamento. Eletromiografia. Interferências. 

Potenciais elétricos. 

ABSTRACT 

In recent decades, increasing innovations involving the acquisition and analysis of biological signals 

were made. Electromyography presents itself as a branch in the study of biosignals, which it is 

focused on the electrical potentials generated by muscle fibers. The present work concerns the 

investigation of the measurement problems presented by electromyographic devices, developing, 

through experimental methods, a conditioning circuit including blocks of components capable of 

processing non-invasively captured EMG signals and adaptation to microcontroller devices, on 

which seeks to reduce influences to improve performance in signal acquisition, reading and 

interpretation. Additionally, it was noted that the proposed platform presented satisfactory results 

in the capture of these signals, displaying an output signal with a sampling frequency consistent 

with that of an EMG signal, highlighting the addition of this technology to the scientific community, 

enabling some applications, namely, the development of biomechanical prostheses, 

electromechanical drives for robotic purposes and in the sphere of human physiology. 

Ellen Marjorie de A. Confessor1; Eyshila Emanuelle M. de Farias2; José Leôncio F. Neto3 e Rodrigo L. 

Barreto4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Santa Cruz 
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Interferences. 

 

1. QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

A eletromiografia é a aquisição, tratamento, registro e interpretação dos sinais extraídos dos 

potenciais elétricos da ação muscular, que envolve fatores físicos, tais como contração, 

relaxamento, e esforço muscular, tornando-se uma importante ferramenta para auxiliar na 

reabilitação muscular e análises fisiológicas. Observando as atividades fisioterapêuticas realizadas 

pelos alunos da UFRN/FACISA Campus Santa Cruz com pacientes que sofreram Acidente 

Vascular Cerebral (AVC), através da aquisição e leitura de sinais biológicos, no caso sinais 

provindos de um eletromiograma (EMG), notou-se dificuldades de medição e aquisição dos sinais. 

Os problemas nesse aspecto interrompem a exatidão do sinal e as atividades fisioterapêuticas 

envolvendo o uso desse aparelho.  

Os altos preços do aparelho de eletromiografia no mercado oferecidos pelas empresas, por 

se tratar de um âmbito específico e que gera constantes descobertas, torna o produto restrito e pouco 

acessível, na tabela 1 é possível ver a relação de preços dos produtos oferecidos no mercado. Outro 

fator é a difícil manutenção do aparelho, que necessita de pessoas qualificadas para realizá-la, 

dificultando a acessibilidade quanto ao reparo ou correção do eletromiógrafo. 

Tabela 1: Comparação dos preços dos dispositivos EMG disponíveis no mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Objetivo geral: 

 Desenvolver uma plataforma para o estudo dos sinais eletromiográficos com um custo 

mais acessível, que reduzam a influência das interferências causadoras de problemas de 

medição apresentados por alguns aparelhos EMG disponíveis no mercado. 

Objetivos específicos: 

 Investigar os problemas de medição apresentados pelos dispositivos EMG; 

 Implementar mecanismos que minimizem as interferências contidas nos sinais 

eletromiográficos; 

 Validar com experimentos a eficácia do aparelho EMG desenvolvido. 

EMPRESA CARACTERÍSTICAS PREÇO (R$) 

Motion Lab Systems 8 canais/ com goniômetro 71.044,93 

NORAXON 12 canais/ com giroscópio 66.820,06 

DELSYS 8 canais/ com giroscópio 40.469,46 

Bortec Biomedical Ltd 8 canais/ sem giroscópio 38.435,97 

EMG System do Brasil 8 canais/ sem giroscópio 23.990,00 

Fonte: Própria. 
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3. METODOLOGIA  

O estudo foi desenvolvido explorando uma área recente da biomecânica. No primeiro 

momento, a pesquisa preocupou-se em investigar os elementos que determinam ou contribuem para 

a ocorrência das interferências nos aparelhos EMG, abarcando o método bibliográfico por meio de 

artigos e livros sobre eletromiografia e fisiologia muscular do corpo humano, selecionados nas 

bases de dados PubMed, Periódicos Capes, SciELO e ScienceDirect. 

A posteriori, o projeto englobou uma pesquisa aplicada e o método experimental, no qual 

buscou-se o desenvolvimento do sistema de condicionamento dos sinais eletromiográficos através 

de experimentos. Tal procedimento metodológico envolveu a elaboração da placa de circuito 

impresso, idealizada no software de automação de design eletrônico (Eagle, versão 9.1.0) contendo 

mecanismos de amplificação e filtragem dos sinais eletromiográficos.  

Durante o processo investigatório, surgiram problemas de conflitos diante de expectativas 

e teorias já existentes. Assim, o estudo tem caráter hipotético dedutivo, apresentando soluções que 

sejam possíveis de serem testadas, com ênfase na observação e no método explicativo, revelando o 

motivo dos fatores através dos resultados oferecidos, determinando causas e efeitos. 

A validação da placa foi feita a partir de testes, inserindo um eletrodo de superfície em um 

músculo de um indivíduo. O sinal analógico foi captado e convertido em digital para análise das 

variáveis, feita por meio do software computacional Scilab que gera os gráficos a partir dos valores 

adquiridos. Abordando o problema pelo método quantitativo, as interpretações dos dados coletados 

foram analisadas com suporte teórico, delineando-se nos parâmetros já vigentes sobre a 

eletromiografia. Toda essa pesquisa foi realizada no Instituto Federal do Rio Grande do Norte – 

Campus Santa Cruz em parceria com alunos da pós-graduação em fisioterapia da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – Campus Santa Cruz. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Testes foram realizados com o circuito a fim de averiguar a funcionalidade dos efeitos da 

pré-amplificação e filtragem dos sinais. Depois de concluída a etapa de projeto da filtragem 

analógica, utilizou-se o conversor Analógico Digital do microcontrolador Atmel SAM3X8E ARM 

Cortex-M3, que converte o sinal de saída em valores binários. A partir da conversão AD foi possível 

coletar os valores amostrados para a construção do gráfico, através do software de cálculo numérico 

Scilab, averiguando o funcionamento dos filtros projetados, o passa alta de segunda ordem 

possuindo frequência de corte igual a 50 Hz, que minimiza ruídos de baixa frequência e a 

interferência provocada pelos eletrodos (BRONZINO, J. D, 2006), além do filtro passa baixa que 

tem frequência de corte definida em 500 Hz. Com o efeito do condicionamento do circuito 

idealizado foi possível recuperar os pequenos potenciais dos músculos e amplificá-los, de acordo 

com a banda de interesse, que possui maior energia compreendida entre os espectros de frequência 
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de 0 a 500 Hz (BECHELI, 2017). Para o sistema captar os biosinais utilizaram-se eletrodos não 

invasivos. Testes foram realizados com um estudante, posicionando os eletrodos bipolares no 

músculo do bíceps, e o eletrodo de referência na terceira vértebra da região cervical. Na figura 1, é 

possível visualizar o sinal EMG do músculo referido durante contrações sucessivas, partindo do 

repouso do músculo.  

Adicionalmente, a partir dos valores de amostragem do sinal, foi possível analisar o gráfico 

do coeficiente de Fourier no domínio da frequência. Foram realizados testes com o aparelho 

conectado diretamente com a rede elétrica. A posteriori, essa conexão direta foi retirada, buscando 

constatar a influência dos 60 Hz em um sistema com o filtro e sem a isolação da rede. Na figura 2 

é possível comparar os espectros de frequência de amostragem predominantes do músculo bíceps 

durante a contração, com o protótipo submetido aos dois experimentos supracitados. É possível 

notar os valores do coeficiente de Fourier, na faixa de frequência próxima a 60 Hz e 300 Hz, são 

elevados. Tal efeito provém da interferência presente na rede elétrica, que pode alterar a amplitude 

do espectro determinado (60 Hz) e seus harmônicos (300 Hz). 

       Figura 2: Aquisição do sinal EMG, com e sem rede elétrica. 

 

              Fonte: Própria.  

Figura 1: Sinal do músculo bíceps. 
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Um fator importante é a limitação do sinal de entrada mediante à implementação do filtro 

passa baixa, limitando o efeito aliasing (BECHELI, 2017). O primeiro gráfico da Figura 2 mostra 

que os espectros no domínio da frequência estão condizentes com os parâmetros existentes na 

literatura. O sistema construído também conta com um eletrodo de referência não aterrado, sobre o 

qual o sinal EMG varia a partir de um referencial do próprio indivíduo, eliminando o aterramento 

(BRONZINO, J. D, 2006). A implementação de um sistema sem aterramento minimiza a 

probabilidade quanto a choques elétricos, garantindo a segurança do paciente e do aparelho. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O presente trabalho possibilitou o conhecimento aprofundado em temas acerca das áreas de 

fisiologia humana e engenharia elétrica, averiguando o funcionamento empírico das investigações 

realizadas a respeito da problemática abordada na pesquisa. O aparelho mostrou comportamento 

adequado, provando seu funcionamento, dado que a proposta é o desenvolvimento de um sistema 

simples que realize a aquisição de dados para fins de pesquisa à comunidade acadêmica. A inclusão 

do acelerômetro no sistema permite o monitoramento dos movimentos, medindo a angulação e 

aceleração do músculo. A alimentação sem contato direto com a rede elétrica proporciona à 

minimização da interferência de 60 Hz, garantindo maior eficiência nesse espectro do sinal. 

Evidencia-se a utilização do sistema como uma ferramenta de aquisição de dados para diversos fins 

de pesquisa, como por exemplo o desenvolvimento de próteses biomecânicas artificiais e de 

equipamentos para a reabilitação pós AVC. Este trabalho inicial poderá ser desdobrado em análises 

futuras, com a implementação do microcontrolador ESP32, que incorpora a utilização de WiFi, 

Bluetooth e microprocessamento, além do conversor analógico – digital ADS124S08 de alta 

precisão, com resolução de 24 bit e inclusão de filtros digitais configuráveis que oferecem 

resultados de conversão de baixa latência e rejeição de 60Hz. 
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PLAYER FEEDBACK: FERRAMENTA FISIOTERAPÊUTICA PARA 

REABILITAÇÃO DE PACIENTES PÓS AVC 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências da saúde 

RESUMO 

A incidência do Acidente Vascular Cerebral (AVC) duplica a cada década de vida a partir 

dos 55 anos, sendo a hemiparesia (paralisia parcial de um lado do corpo) um déficit 

importante decorrente da lesão. Os pacientes que ficam com sequelas físicas e/ou mentais 

necessitam de reabilitação dinâmica, contínua, progressiva e educativa para atingirem a 

restauração funcional, reintegração familiar, comunitária e social, além da manutenção 

do nível de recuperação e da qualidade de vida. O Player Feedback (PF) é uma ferramenta 

com viabilidade funcional ampla, com o objetivo de estimular a movimentação dos 

membros superiores e quantificar o tempo de resposta a um protocolo de estímulos 

visuais. Por meio da gamificação (paciente acompanha sua evolução através de 

pontuação) nossa ferramenta torna-se mais estimulante e atrativa ao paciente, 

possibilitando um tratamento agradável. O tempo de resposta do paciente ao estímulo 

visual é quantificado, e isso possibilita um tratamento fisioterápico dinâmico e com 

precisão na geração de dados referentes a evolução do quadro clínico do paciente. Para 

seu desenvolvimento utilizamos componentes eletrônicos como: Light Emitting Diodes 

(LEDs), sensores capacitivos e placa Arduino Uno tendo programação na linguagem C++ 

por meio da IDE (Ambiente de Desenvolvimento Integrado). A cada dia novas opções de 

tratamentos são apresentadas para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. A 

inserção de mecanismos tecnológicos que auxiliem o fisioterapeuta no tratamento de 

pessoas que tiveram AVC é um caminho em direção a um mercado promissor, que traz 

benefícios para os desenvolvedores, profissionais da saúde e pacientes. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Tratamento. Dinâmico. Gameficação. 

3212 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

ABSTRACT 

The incidence of stroke is doubled every decade of life from 55 years of age, with hemiparesis 

(partial paralysis of one side of the body) an important deficit due to the injury. Patients who 

have physical and / or mental sequelae need dynamic, continuous, progressive and educational 

rehabilitation to achieve functional restoration, family, community and social reintegration, in 

addition to maintaining the level of recovery and quality of life. Player Feedback (PF) is a 

broadly functional tool designed to stimulate upper limb movement and quantify response time 

to a visual stimulus protocol. Through gamification (patient follows his evolution through 

scoring) our tool becomes more stimulating and attractive to the patient, allowing a pleasant 

treatment. The response time of the patient to the visual stimulus is quantified, and this enables 

a dynamic and accurate physical therapy treatment in the generation of data regarding the 

evolution of the patient's clinical condition. For its development we use electronic components 

such as: Light Emitting Diodes (LEDs), capacitive sensors and Arduino Uno board having 

programming in C ++ language through IDE (Integrated Development Environment). Every 

day new treatment options are presented to improve people's quality of life. The insertion of 

technological mechanisms that assist the physiotherapist in treating people who have had stroke 

is a path towards a promising market that benefits developers, health professionals and patients. 

KEYWORDS: Physiotherapy. Treatment. Dynamic. Gamification. 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

O Acidente Vascular Cerebral (AVC) é uma condição neurológica bastante prevalente, 

chegando a atingir 15 milhões de pessoas no mundo a cada ano, onde dessas, cerca de 6 

milhões vão à óbito (OMS, 2012). Segundo a Federação Mundial de Neurologia (World 

Federation of Neurology) o AVC é a segunda causa de morte mundialmente e a que mais 

causa incapacidades. No Brasil, cerca de 70% das pessoas que sofrem um AVC não 

retornam ao trabalho e 50% desenvolvem alguma dependência funcional (BRASIL, 

2012). Grande parte das pessoas acometidas apresentam algum tipo de sequela que pode 

impactar diretamente na sua autonomia, desde tarefas mais complexas até atividades mais 

simples da vida diária, como caminhar, escovar os dentes e pegar objetos com precisão 
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(CRUZ, 2012). A reabilitação, por meio da fisioterapia, desempenha fundamental 

importância na qualidade de vida de pacientes lesionados. Além de tratar sequelas físicas, 

pode-se enfatizar também a recuperação de sequelas cognitivas (BRADY, 2011). Para 

tal, é de fundamental importância que o fisioterapeuta disponha de técnicas e instrumentos 

eficazes para acompanhar o processo de evolução no tratamento desses pacientes. 

O Player Feedback é uma ferramenta com viabilidade ampla, capaz de quantificar o 

tempo de resposta a diferentes protocolos a estímulos visuais, proporcionando um 

tratamento fisioterapêutico dinâmico e com resultados precisos no acompanhamento da 

evolução das funções motoras ou cognitivas dos pacientes. Tratar pacientes utilizando 

atividades interativas têm se mostrado uma tendência em clinicas de fisioterapia, 

sobretudo pela capacidade das atividades de estimular a determinação do paciente. Nossa 

ferramenta oferece ao fisioterapeuta oportunidade de predeterminar um programa de 

treinamento tendo como base uma sequência de movimentos apropriada ao tratamento de 

acordo com a condição da capacidade de execução de movimento de cada paciente, que 

o executa de forma dinâmica e interativa, motivado pela melhora de seu desempenho em 

cada sessão. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

O Player Feedback é uma ferramenta eletrônica que estimula o exercício das funções 

motoras e cognitivas de pacientes lesionados pelo AVC, a partir de um programa de 

treinamento baseado em estímulos visuais. O desempenho do paciente é quantificado e 

fornece dados precisos referente a condição e evolução do quadro clínico do paciente.  

3 METODOLOGIA 

          A pesquisa desenvolvida nesse trabalho iniciou-se por meio de estudos bibliográficos, 

explorando livros, artigos científicos e patentes, nas áreas de saúde e tecnologia. 

Abordando a pesquisa aplicada, o projeto busca gerar conhecimentos sobre o tratamento 

fisioterapêutico e soluções de como torná-lo dinâmico, assim como auxiliar ao 

fisioterapeuta na análise da evolução do paciente. A ferramenta possui estrutura em 

Medium Density Fiberboard (MDF) desenvolvida no software AutoCAD, comportando 
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cinco circuitos com oito Light Emitting Diodes (LEDs) e sensor capacitivo faceado 

CM18-3005. Composto pelo microcontrolador Atmega328, o Player Feedback processa 

dados para estímulos e respostas dos usuários com frequência de 16MHz, garantindo 

confiabilidade ao sistema. Finalizando o experimento, é exibido ao pesquisador o 

relatório do desempenho do paciente, informando entre outros, a pontuação por meio da 

gamificação. Dessa forma, o paciente estimula seu desempenho e o fisioterapeuta tem o 

tempo exato da execução dos movimentos, garantindo a quantificação da evolução do 

quadro clínico do paciente. Os testes foram executados na Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte – UFRN (FACISA) com pacientes voluntários pelo grupo de mestrado 

em fisioterapia que faz parte da parceria com o Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

– IFRN. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

A reabilitação, por meio da fisioterapia, desempenha fundamental importância na 

qualidade de vida de pacientes lesionados. Os indivíduos hemiplégicos pós AVC, 

respondem bem a programas de treinamento de força muscular, e a “fraqueza” observada 

nesses indivíduos pode ser modificada por meio de exercícios apropriados (JUDGE et al., 

1993). Além de tratar as sequelas físicas, pode-se enfatizar também a recuperação de 

sequelas cognitivas. Portando é de fundamental que o fisioterapeuta disponha de técnicas 

e instrumentos eficazes para estimular o processo de evolução no tratamento desses 

pacientes. Tratar o paciente utilizando atividades interativas têm se mostrado uma 

tendência em clinicas de fisioterapia, sobretudo, pela capacidade das atividades de 

estimular a determinação do paciente. Na fisioterapia tradicional, os pacientes realizam 

movimentos repetitivos e monótonos com pesos e aparelhos. Tarefas dessa natureza 

podem se tornar mais interessantes e interativas a partir da utilização de ferramentas 

lúdicas de fisioterapia para a reabilitação de pacientes. O desenvolvimento de 

equipamentos tecnológicos com sensores que reconhecem os movimentos realizados pelo 

paciente proporciona ao fisioterapeuta a oportunidade de predeterminar um programa de 
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treinamento com uma sequência de movimentos apropriada ao tratamento da patologia 

apresentada pelo paciente, que a executa de forma mais dinâmica e interativa. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A reabilitação pós AVC é fundamental para que o paciente possa alcançar novamente sua 

independência e realizar as tarefas do seu dia a dia. O desenvolvimento de equipamentos 

tecnológicos como o Player Feedback, proporciona ao fisioterapeuta a oportunidade de 

predeterminar um programa de treinamento dinâmico e interativo apropriado para a patologia 

apresentada pelo paciente. Sua funcionalidade ampla, nos permite pensar em projetos futuros 

que podem contribuir com o tratamento de pessoas de diferentes idades, gêneros e patologias.      
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CONSTRUÇÃO DE CLIMATIZADOR E UMIDIFICADOR DE AR DE 

BAIXO CUSTO PARA USO INDIVIDUAL 

 IFRN – Campus Santa Cruz  

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A cidade de Santa Cruz/RN possui um clima semiárido com temperaturas elevadas e 

baixa umidade relativa do ar, 31,2ºC e 53% de valor médio anual, respectivamente, 

segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), caracterizando assim um 

ambiente de baixo conforto térmico. Refletindo sobre essa realidade local, decidimos 

desenvolver um produto por meio de uma metodologia que se enquadra no campo da 

pesquisa qualitativa e quantitativa por meio de uma fundamentação teórica em 

Trabalhos de Conclusão de Curso, fundamentados na área de refrigeração e 

climatização. Deste modo, o objetivo desta pesquisa é desenvolver um climatizador e 

umidificador de ar de baixo custo. O equipamento deverá ser constituído, 

principalmente, por materiais recicláveis, como cooler de computador, peneira de 

cozinha, mostruário tipo caixa de acrílico e um recipiente para coleta de água em 

circulação. Durante os testes preliminares de medição de temperatura e umidade 

realizados dentro e fora do laboratório de refrigeração, o equipamento mostrou eficácia 

em lugares fechados, diminuindo cerca de 3ºC da temperatura em torno do indivíduo, o 

qual se encontrava em 26ºC e aumentando a umidade relativa do ar, chegando a 56%. 

Nesse contexto, as análises iniciais referentes ao desenvolvimento do presente projeto 

trouxeram resultados satisfatórios e favoráveis ao bem-estar do indivíduo, mostrando-se 

promissor.  

PALAVRAS-CHAVE: Climatizador. Santa Cruz. Conforto térmico. Materiais recicláveis.   
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ABSTRACT 

The city of Santa Cruz/RN has a semi-arid climate with high temperatures and low relative 

humidity of the air, 31.2°C and 53% of the annual average value, respectively, according to 

the Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) thus characterizing a low thermal comfort 

environment. Thinking about this local reality, we decided to develop a product through a 

methodology that fits in the branch of and quantitative research through a theoretical 

foundation in Term Papers based on cooling and climatization area. Thus, the aim of this 

research is to develop a low cost air conditioner and humidifier. The equipment shall be 

composed, mainly, by recyclabe materials, like computer cooler, kitchen strainer, acrylic box 

showcase and a circulating water collection container. During the temperature and humidity 

measurement preliminary tests performed inside and outside the refrigeration laboratory, the 

equipment showed effectiveness in closed places, decreasing about 3°C of the temperature 

around the individual, which was 26°C and increasing the relative humidity of the air, 

reaching 56%. In this context, the initials analyzes referring to the development of the present 

project brought satisfactory and favorable results to the individual's welfare, showing 

promising. 

KEYWORDS:  Climatizer. Santa Cruz. Thermal comfort. Recyclable materials. 

 

INTRODUÇÃO 

A construção de um climatizador e umidificador torna-se benéfica ao ser humano na medida 

que refrigera o ambiente e deixa o ar mais puro. Sendo assim, ideal para pessoas com   

problemas respiratórios e indicado para lugares com clima seco. O funcionamento do 

climatizador e umidificador se dá através da troca de calor do ar externo (filtrado por uma tela 

adaptada de um ar condicionado), soprado pelos coolers com a água inicialmente no estado 

sólido armazenada em uma peneira. Com isso, o ar também aumenta sua umidade proveniente 
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da vaporização da água armazenada em um recipiente abaixo da peneira decorrente do 

derretimento do gelo. Atualmente, existem outros tipos de climatizadores, inclusive com as 

mesmas funções, porém o nosso diferencial é criar um produto que seja principalmente útil e 

viável ao meio ambiente. 

1.   QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

A cidade de Santa Cruz, localizada no interior do estado do Rio Grande do Norte, é o 

principal enfoque do nosso estudo. O clima característico da região é seco e de 

temperaturas elevadas quase todo o ano.  Além disso, a maior parte da população do 

município se classifica como sendo de baixa renda. Assim, a ideia da construção do 

projeto integrador, intitulado Construção de Climatizador e Umidificador de ar de 

baixo custo para uso individual, surgiu da necessidade de se produzir um equipamento 

que trouxesse conforto térmico e economia ao mesmo tempo. 

Portanto, o presente projeto ganha relevância, destaque e inovação perante os outros por 

ser construído principalmente por materiais recicláveis, promovendo a sustentabilidade 

na sociedade e no mercado de trabalho.  

OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O objetivo geral deste trabalho foi construir um climatizador e umidificador de ar de 

baixo custo para uso individual. Para atender o objetivo geral, foram propostos os 

seguintes objetivos específicos: pesquisar o princípio de funcionamento de um 

climatizador; idealizar um climatizador e umidificador que atendam às necessidades 

previstas no projeto; fazer a seleção dos materiais recicláveis que vão servir para a 

montagem do equipamento; desenvolver um protótipo para testes preliminares. 

2. METODOLOGIA  

Os materiais utilizados para a construção do equipamento foram os seguintes: coolers 

de computador sunon com 12x12 cm; uma fonte adaptada para ligar os coolers sunon; 
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caixa de acrílico tipo mostruário de tamanho 27,2x27,2 cm; peneira de cozinha de 

tamanho 22,7 cm; fita de led; gelo; filtro de ar condicionado e um recipiente de tamanho 

23,4 cm para a coleta da água.  

Logo após a aquisição dos materiais, começamos a construção do protótipo, onde 

pegamos a caixa de acrílico e fizemos uma abertura de 12 cm na parte de baixo 

caracterizada por um pedaço de madeira, para o encaixe de um dos coolers; em seguida, 

fizemos pequenos furos com a ajuda de uma furadeira na parte de cima para o encaixe 

da peneira de cozinha, onde será colocado o gelo; pegamos um recipiente de plástico 

compatível com o da peneira, para a coleta da água após a sua evaporação e por último a 

instalação do filtro de ar, a qual deve ser feita em sentido da vazão de ar do cooler.  

 

  

         Imagem 1: Vista superior do protótipo                 Imagem 2: Testes de temperatura com psicrômetro           

                                

         3.    RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O protótipo desenvolvido está ilustrado nas figuras 1 e 2 do tópico da metodologia, 

sendo possível a visualização das partes internas que constitui o mesmo. 

Os testes preliminares mostraram que dentro do laboratório de refrigeração os valores 

de temperatura e umidade foram de 23ºC e 56%, enquanto que no espaço aberto os 

valores foram de 27,19ºC e 61,45% (Tabela 1). Como já era de se esperar, o 

equipamento apresentou uma eficiência melhor em um ambiente fechado. Sendo 

adequando para ambientes como salas, quartos e escritórios.  

A seguir, tabela 1 – Testes preliminares realizados no protótipo e seus resultados 
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Dia 

 

Local 

Temperatura 

inicial 

(ºC) 

Umidade 

Relativa 

do Ar 

inicial 

(%) 

Tempo do 

derretimento 

do gelo 

(min) 

Temperatura 

final 

(ºC) 

Umidade 

Relativa do Ar 

final 

(%) 

29/05/2019 Laboratório 

de 

Refrigeração  

26ºC 50% 32min 23ºC 56% 

19/06/2019 Espaço 

aberto  

28ºC 59% 20min 27,19ºC 61,45% 

4.    CONSIDERAÇÕES FINAIS    

A experiência como pesquisadores foi essencial na vida acadêmica e pessoal de cada 

um de nós autores e alunos do projeto integrador. Sendo as conclusões tiradas a partir 

do protótipo instigantes, estimulando-nos à construção do produto final, que se encontra 

em fase de andamento. 
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                                                  ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra  

   RESUMO 

O projeto de pesquisa na área de pico satélites como o Cubesat vem sendo explorado ao redor                 

do mundo como uma forma de propiciar uma experiência científica de desenvolvimento e             

construção de um satélite real e seus subsistemas. O Cubesat é em um satélite de dimensões                

reduzidas com massa na faixa de 100g a 1kg, assim, para a sua estrutura cúbica foi utilizado o                  

polímero ABS e sua carga útil consiste em baterias e sensores que desempenham a função de                

captar e transmitir dados meteorológicos. A importância desta pesquisa se fundamenta no            

interesse pelo setor aeroespacial do país, visando desenvolver novas tecnologias e aprimorar a             

forma como a ciência é utilizada nesse âmbito.  

PALAVRAS-CHAVE: Satélites. CubeSat. Pesquisa. Pico satélites. 

ABSTRACT 

The research project about picosatellites as CubeSat has been explored all over the World as a                

way to provide a scientific experience of developing and building. a real satellite and its               

subsystems. Cubesat is a small satellite whose mass ranges from 100g to 1kg. Thus, the ABS                

Polymer was used to build its cubic structure and Cubesat’s useful load consists of batteries               

and sensors which play the function of collecting and sending meteorological data. The             

importance of this research is based on the interest about the National Aerospacial sector,              

aiming at developing new technologies and improving the way science is used in this area. 

KEYWORDS: Satellites. CubeSat. Research. Pico satellite. 

 3223 



 
 
 IFRN | Campus Mossoró  
 eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 
 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

Segundo Villela, (VILLELA, T.; BRANDÃO, A.; LEONARDI, R, p. 91-114, 2016)           

quando os primeiros CubeSats surgiram, havia a percepção que eles eram uma categoria de              

satélites de brinquedo utilizados por estudantes universitários e amadores para fins didáticos.            

O projeto CubeSat foi iniciado com o propósito de expandir a pesquisa no CVT-E (Centro               

Vocacional Tecnológico Espacial), e assim incentivar mais ainda os estudantes a ingressarem            

no âmbito aeroespacial. Os satélites são dispositivos de alto custo devido a possuírem             

sistemas extremamente complexos (CHIN J. ET AL, 2016). Eles costumam ser divididos em             

alguns elementos, entre eles, computador de bordo, carga útil, suprimento de potência e             

telecomunicações. À vista disso, o principal desafio foi construir um protótipo que simulasse             

todos os seus subsistemas, sem elevar o custo dos equipamentos.  

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Objetivos gerais: Simular um satélite real com volume e forma de um cubo de 10               

centímetros de aresta; Despertar nos estudantes o interesse pela ciência aeroespacial; 

Objetivos específicos: Integrar os principais subsistemas de um satélite, como fonte de            

energia elétrica, sensores e comunicação, em um volume mínimo; Através do sistema de             

comunicação, captar dados meteorológicos fornecidos pelos sensores. 

3 METODOLOGIA  

Para encaixar todos os subsistemas do satélite, através do software Fusion 360            

desenvolveu-se a modelagem 3D, posteriormente impressa em impressora 3D em          

material ABS.  
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           Figura 1 - Estrutura Removível                     Figura 2 - Estrutura Interna  

No CubeSat o computador de bordo é o microcontrolador Arduino Pro Mini, optamos 

pelo uso deste devido ao tamanho. A linguagem de programação utilizada é a própria do 

Arduino, semelhante a linguagem C capaz de produzir códigos compactos como afirma 

Charles Borges (LIMA, CHARLES BORGES. 2012). 

  

  

 

 

  

 

  

Figura 3 - Circuito Eletrônico 

A carga útil é composta pelo módulo MicroSD e pelos sensores: BMP180            

(sensor de pressão digital e temperatura), DHT11 (sensor de temperatura e umidade),            

MPU6050 (acelerômetro, giroscópio e sensor de temperatura), é importante ressaltar a           

importância da redundância na construção de um satélite, caso algum sensor venha a             

falhar ainda teremos os valores fornecidos pelos outros (CHIN J. et. al., 2017). O              
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módulo Micro SD funciona como uma medida de segurança de          

dados. A telecomunicação é realizada pelo módulo RF, que faz a comunicação de dados              

por rádio frequência e são irradiados no ar através de uma antena. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O projeto teve como objetivo a construção de um CubeSat com funções            

meteorológicas, com isso, os resultados esperados eram o funcionamento de todos os seus             

subsistemas como computador de bordo, carga útil, suprimento de potência e sua estrutura             

mecânica. Com o uso da programação em Arduino os sensores corresponderam aos resultados             

esperados captando dados como umidade, temperatura, pressão e altitude. Afim de testar todo             

o seu funcionamento também foram feitos testes equivalentes às feitas em satélites reais, tais              

como teste de vácuo, temperatura e vibração com equipamentos disponibilizados pelo CVT-E. 

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O projeto de pesquisa CubeSat propiciou a ampliação dos conhecimentos na área             

aeroespacial, eletrônica, comunicação e de modelagem 3D. Para utilizar os sensores           

empregados foi necessário um estudo da conexão elétrica e eletrônica específica de cada um              

deles, aprofundando o conhecimento de eletroeletrônica. A parte de desenvolvimento da           

estrutura mecânica proporcionou o uso de softwares de modelagem 3D, como o Fusion 360,              

que pode ser reutilizado posteriormente para criar uma nova ideia de fechar o CubeSat,              

eliminando o uso de parafusos, já que este método, com o tempo, pode desgastar a estrutura.                

Na parte de telecomunicação foi aprendido o modo de comunicação usando rádio-frequência.            

Já no referente à área aeroespacial foi despertado o interesse por esse setor e uma variedade de                 

conhecimentos foram adquiridos como a classificação de satélites, conceitos de Astronomia,           

programas espaciais brasileiros, foguetes entre outros. 
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OLGA (Horta Inteligente) 

Sabrina Souza da Silva 1; Thiago Lopes do Nascimento 2 ; Vanessa Desidério 3;Roberto R. C. Lima 3  
1,3,4 IFRN – Natal Zona Norte; 2 UFRN 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

O trabalho em questão trata-se do desenvolvimento de um equipamento que permite ao             
usuário a experiência da criação de hortas domiciliares, com auxílio da inteligência artificial e              
da autonomia dos processos de irrigação. Essa é a solução perfeita para aquelas pessoas que               
buscam uma alimentação saudável mas possuem pouco tempo e espaço. A horta inteligente,             
nomeada de Olga, possui substrato feito a base da fibra do coco verde e uma solução nutritiva                 
que auxilia no desenvolvimento da planta. Iniciada desde 2017, atualmente encontra-se na            
fase de validação do produto mínimo viável. Ao longo do artigo são tratados de vários               
aspectos que mostram a importância do auxílio da Olga em problemas socioambientais, tais             
como o acúmulo de lixo orgânico em praias e aterros. Dessa forma, conclui-se que a Olga                
possui grande potencial técnico e empreendedor, uma informação deduzida de análises           
mercadológicas, Na qual o produto obteve 79% de aceitação. O presente projeto possui apoio              
da Propi, por meio do edital 1/2019.  
 
PALAVRAS-CHAVE: Olga. Horta inteligente. Automação. Agronomia. 
 
ABSTRACT: 
The work in question is the development of equipment that allows the user to experience the                
creation of home gardens, with the aid of artificial intelligence and autonomy of irrigation              
processes. This is the perfect solution for those who are looking for healthy eating but have                
little time and space. The smart garden, named Olga, has a substrate made from green coconut                
fiber and a nutritious solution that aids in plant development. Started since 2017, it is               
currently in the minimum viable product validation phase. Throughout the article we deal             
with several aspects that show the importance of Olga's help in social and environmental              
problems, such as the accumulation of organic waste on beaches and landfills. Thus, it is               
concluded that Olga has great technical and entrepreneurial potential, an information deduced            
from market analysis, in which the product obtained 79% acceptance. This project is             
supported by Propi, through public notice 1/2019. 
 
KEYWORDS: Olga. Smart vegetable garden. Automation. Agronomy. 
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 PROBLEMÁTICA 

As pessoas estão, paulatinamente, preocupadas com uma alimentação saudável,         

entretanto se veem rodeadas de alimentos repletos de substâncias tóxicas em uma tentativa de              

se produzir sempre mais. Assim uma opção é o cultivo orgânico em hortas residenciais,              

porém essas pessoas, geralmente, vivem em uma rotina turbulenta e residem em espaços cada              

vez menores, dificultando a realização desse cultivo. Com isso, objetivou-se com este estudo             

desenvolver um produto que proporcione aos usuários conforto e praticidade no plantio de             

hortas domiciliares, através da autonomia de irrigação e inteligência artificial. 

 A Horta Inteligente, nomeada de Olga, vem sendo desenvolvida desde 2017 e traz uma              

bagagem de resultados satisfatórios, inicialmente com objetivos centrados na produção do           

substrato, solução nutritiva e desenvolvimento de interface web. Atualmente, encontra-se no           

estado de validação do produto mínimo viável e implementação da inteligência artificial.  

A Olga utiliza a fibra do pó de coco verde como substrato, o qual é capaz de substituir                  

o solo de forma eficaz e sustentável; tal prática reduz o acúmulo de lixo orgânico em praias e                  

aterros sanitários diminuindo as doenças oriundas desse problema. 

No Brasil são produzidas anualmente cerca de 8,1 bilhões de unidades de coco, e este               

material demora cerca de 12 anos para se decompor (CARRIJO et al., 2002). Sendo assim a                

reutilização do resíduo proporciona não só benefícios para a saúde da população, como             

auxilia na renda daqueles que vivem da comercialização do fruto, já que através do              

reaproveitamento do resíduo são geradas possibilidades de empregos e rendas, tais como a             

coleta e venda da matéria prima.  

OBJETIVO GERAL: 

Desenvolver um substrato a partir da fibra do pó de coco e criar um sistema de                

automação que através de inteligência artificial promova autonomia do produto e gere            

conforto e praticidade ao usuário.  

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Desenvolver alternativas que propiciem a redução de substâncias tóxicas na          

alimentação; 
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● Trazer para o mercado alternativas para reduzir o acúmulo de lixo orgânico em praias              

e aterros sanitários e com isso diminuir as doenças oriundas desse problema.  

● Apresentar alternativa de renda extra para os vendedores de coco, através da venda de              

matéria-prima. 

METODOLOGIA 

Neste trabalho são utilizados os conhecimentos de áreas como a agronomia, química,            

eletrônica, informática e comércio, cada uma responsável por etapas importantes do produto            

final. 

Através dos conhecimentos agronômicos e químicos foi desenvolvido o substrato do           

coco e a solução nutritiva. Primeiramente são coletadas as fibras, trituradas e por fim filtradas               

com água destilada. Segundamente, utilizando a tabela da Solução de Hoagland e Arnon foi              

feita a solução com os elementos listados no estudo AHPI (Nascimento, 2018). 

Com a eletrônica foram feitos os hardwares por meio do processo de fotolitografia.             

Para possibilitar a autonomia de irrigação e a interação da inteligência artificial foi usada a               

placa de prototipagem Arduino. 

Iniciando-se a validação do produto mínimo viável, foi desenvolvido o canvas para a             

descrição do modelo de negócio; análise SWOT, feita com auxílio do Excel, para clarear              

ideias sobre as forças e fraquezas da Olga, planilhas para estudo dos fornecedores e              

questionário desenvolvido no formulários Google para análise de clientes. O questionário foi            

aplicado com 344 pessoas no período de 28/03/2019 a 27/05/2019 para pessoas de todo o Rio                

Grande do Norte. Por fim a Olga foi apresentada ao público pelas redes sociais, Facebook,               

Instagram e E-mail. 

RESULTADOS  

Após feitos testes de plantio do substrato e da solução nutritiva foi constatado a              

adequação dos produtos em relação à proposta, foram usadas sementes de diferentes espécies             

e copos descartáveis como jarros, separadas em dois grupos. Um que recebia a solução              

nutritiva e outro que era aguado com água comum, ao final de duas semanas as sementes que                 

foram acompanhadas com a solução apresentaram-se mais fortes e com o maior            

desenvolvimento. 
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Os hardwares de automação foram desenvolvidos por completo e apresentaram          

funcionamento esperado. A inteligência artificial - Olga - ainda está em desenvolvimento, já             

apresenta-se a aparência do avatar e o layout parcial da interface web que fará a interação com                 

o Arduino. 

Com as análises mercadológicas desenvolvidas, foram descobertas as principais forças          

e fraquezas da Olga, bem como seus principais concorrentes e após a análise de fornecedores               

constatamos a possibilidade de desenvolver um produto com um preço abaixo do mercado. 

Os resultados da análise do questionário, para o estudo dos clientes mostraram que             

nosso público alvo são pessoas físicas, com pós graduação, maduras e residentes da zona sul               

de Natal, ou seja, seguindo a estratégia de segmentação de mercado, voltaremos nossas             

propagandas para as segmentações de base demográfica e psicográfica, optando por um            

comércio diversificado e buscando a penetração no mercado, ademais, foram validadas as            

hipóteses nas quais foram criadas o projeto, de que as pessoas buscam uma alimentação mais               

saudável, entretanto não possuem tempo ou espaço, baseadas nas respostas obtidas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Destarte, conclui-se que o projeto apresenta adequação à proposta, bem como           

pretensão ao sucesso no mercado. Através de análises técnicas constata-se a aceitação da Olga              

pelo público alvo e a viabilidade metodológica do produto.  

Com os resultados apresentados pelo estudo, é passivo de observação que a Olga             

propõe soluções alternativas para problemas ambientais como a grande quantidade de           

agrotóxicos ingeridos hoje pela população e a degradação dos solos férteis. Socialmente            

também proporcionará fonte de renda extra para os que vivem na base da sociedade, através               

da coleta e venda de matéria-prima. 

Esse conhecimento irá propor avanços nas áreas agrícola, de preservação ambiental e            

inteligência artificial. Pois, traz discussões a respeito do plantio de forma natural, sem uso de               

agrotóxicos ou derivados. Além disso, leva a inteligência artificial a um convívio mais             

próximo e interativo com as pessoas em âmbitos domiciliares, visto que sua interação se              

tornará diária e presencial.  
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   GREEN BUILDING 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Com produção na escala de milhões de toneladas, agrorresíduos provenientes das culturas de 

cana-de-açúcar e coco verde provocam problema ambiental gerando uma espécie de lixo 

orgânico, devido ao descarte inadequado. As fibras de coco se destacam por apresentarem alta 

disponibilidade no país, baixo custo e propriedades físico-químicas adequadas à confecção de 

diversos produtos como cordas, escovas, tapetes, estofamentos automotivos, reforço em 

compósitos, entre outros. A produção de açúcar e etanol tem se concentrado bastante no sudeste 

e centro oeste, devido ao solo e as condições climáticas e econômicas. Devido às condições 

favoráveis para o plantio de cana no Brasil é possível que a cana seja cultivada cinco a seis 

vezes antes que o replantio seja necessário. Uma possível solução para esse problema seria o 

aproveitamento mais amplo do bagaço da cana-de-açúcar e das cascas de coco verde para a 

produção de materiais de alvenaria. 

PALAVRAS-CHAVE: Alvenaria. Agrorresíduo. Sustentabilidade.  

ABSTRACT 

With production in the millions of tons scale, agro-residues from sugarcane and green coconut 

crops cause environmental problem generating a kind of organic waste, due to improper 

disposal. Coconut fibers stand out for having high availability in the country, low cost and 

physicochemical properties suitable for the manufacture of various products such as ropes, 

brushes, carpets, automotive upholstery, reinforcement in composites, among others. Sugar 

and ethanol production has been heavily concentrated in the southeast and midwest, due to 

soil and climatic and economic conditions.  

 

 

3233 



 

 

 

 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Due to favorable conditions for sugarcane planting in Brazil, it 

is possible that sugarcane will be grown five to six times before 

replanting is required. A possible solution to this problem would be to make better use of 

sugarcane bagasse and green coconut shells for the production of masonry materials. 

KEYWORDS: Masonry. Aggressive. Sustainability. 

 

PROBLEMÁTICA 

O Brasil produz cerca de 8,1 bilhões de unidades de coco e este material vem sendo 

disposto em aterros e lixões, provocando um enorme problema aos serviços municipais 

de coleta de lixo devido ao seu grande volume. Da mesma forma, a indústria 

sucroalcooleira produz grande volume de resíduos de bagaço de cana-de-açúcar. A 

expectativa do desenvolvimento do projeto é do aproveitamento desses resíduos na 

produção de material de alvenaria. 

 

OBJETIVO GERAL:  

Tratamento adequado da fibra de coco verde e do bagaço da cana-de-açúcar, para 

aplicação em construção civil na forma de fibrocimento com impacto na eficiência 

energética. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

● Estudar e comparar diferentes técnicas de lavagens para remoção de extrativos 

das fibras vegetais visando melhor adesão da fibra com a matriz cimentícia; 

● Proporcionar modificações nas fibras vegetais, aumentando sua resistência e 

molhabilidade;  

● Investigar a eficiência térmica do fibrocimento com a utilização de maquetes; 
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● Realizar ensaios de compressão em corpos de prova 

para a análise de resistência mecânica; 

 

METODOLOGIA: 

Materiais: 

 Agrorresíduos utilizados desde os pré-tratamentos serão a fibra de coco in natura e o bagaço 

da cana-de-açúcar. O sal carbonato de cálcio (CaCO3 P.A. - Isofar), com uma solução de 

ácido clorídrico, serão utilizados  para o preparo da solução padrão de cálcio. No processo de 

mineralização utilizaremos silicato de sódio e bicarbonato de sódio. Gesso e cimento 

comerciais serão utilizados para produção dos corpos de prova. 

Métodos : 

● Separação das amostras da fibra de coco e do bagaço da cana-de-açúcar; 

● Lavagem da fibra de coco com aparato ultrassom com três amostras de tamanhos 

diferentes (3, 5, e 7 cm), e do bagaço da cana também com três amostras de tamanhos 

diferentes (4 e 5 cm), durante 20 minutos à temperatura de 40°C e secagem numa 

mufla a 60 oC por 24 h e acondicionado. 

●  Tratamento de mineralização (bagaço da cana-de-açúcar e casca de coco verde): 

Serão separadas amostras de 5 g lavadas no ultrassom e 5 g do material in natura para 

serem imersas em 100 mL de solução padrão de cálcio e tratadas com soluções de 

silicato de sódio e bicarbonato de sódio, sob agitação magnética por 1 hora, à 

temperatura ambiente. Após lavagem exaustiva com água bidestilada e filtração, o 

material será seco em mufla a 60 oC por 24 h e acondicionado. Esse processo será 

efetivado com ambos materiais. 

 

 

● Corpos de prova utilizando as cargas de bagaço de cana-de-açúcar e corpos de 

prova utilizando as cargas de fibra da casca de coco verde , conforme prescreve a 
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norma NBR 7680 da ABNT, com diferentes traços de 

gesso e cimento serão produzidos para análises de 

compressão, tensão e permeabilidade. 

● Amostras dos agregados obtidos serão separadas para análises de DRX, FTIR e 

MEV. 

● Maquetes e/ou protótipos serão construídos para aplicação do fibrocimento obtido 

e realização de testes de eficiência térmica. 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Espera-se poder comprovar, com base nos resultados das análises propostas, a 

aplicabilidade do fibrocimento como material de alvenaria. Submissão e credenciamento 

do trabalho à revistas e/ou eventos acadêmico-científicos. 

As lavagens feitas com a fibra do coco foram satisfatórias para abertura dos feixes da 

fibra e remoção dos extrativos, sobretudo quando utilizado o banho de ultrassom. A ação 

mecânica ocorre por meio da formação de bolhas geradas por oscilações de natureza 

acústica (som). A implosão das bolhas geram minúsculas áreas de vácuo que provocam 

o deslocamento da impureza das superfícies internas e externas das fibras. A temperatura 

mais elevada facilita a remoção das impurezas, inclusive locais de difícil acesso, 

garantindo a uniformidade e efetividade da limpeza.  

Os tratamentos com HCl e NaOH, realizados com o objetivo de promover modificações 

nas fibras e deslignificação parcial, mostraram-se eficientes. Essa eficiência foi percebida 

pela coloração do líquido após os tratamentos e análises de Infra-vermelho. Devido aos 

tratamentos, a fibra sofreu mudanças na superfície, com posterior aplicação para a 

produção de corpos de prova. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Foi evidenciada a eficácia da fibra do coco verde para produção de fibrocimento, podendo 

ser quimicamente tratado por carbonatação, para características mais satisfatórias para 
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essa aplicação. O pré-tratamento de baixo custo, com 

banho ultrassônico para limpeza eficiente aumenta a 

resistência mecânica do fibrocimento.Os testes realizados com as maquetes e os corpos 

de prova na forma de telhados revelaram mais um importante estímulo à utilização da 

fibra do coco como carga para materiais de alvenaria: sua propriedade de isolamento 

térmico. A utilização da fibra em material como postes mostra-se eficiente tendo em vista 

a relação custo benefício, o material com a fibra torna-se mais barato. Além disso, o bom 

resultado do teste referente ao retardamento de chamas nos traz mais um leque de 

benefícios, entre eles está o uso da fibra na fabricação de materiais conhecidos como 

“corta-chamas” que impedem o alastramento de um incêndio pelo fato de dificultarem a 

passagem das chamas para outro ambiente. 
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Produtos Naturais e Diabetes 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

Produtos naturais têm sido cada vez mais utilizados no tratamento de doenças diversas, 

muito embora necessitem de pesquisas para isolamento de seus princípios ativos e adequação 

para possíveis aplicações terapêuticas. O diabetes gera diversas complicações no organismo de 

quem apresenta esse transtorno, entre as quais, a dificuldade de cicatrização de feridas, que 

pode acarretar em amputação de membros. O presente trabalho, que está sendo desenvolvido 

em etapas, propõe um estudo da aplicação de produtos naturais (babosa e da casca do cajueiro) 

e seus componentes, na cicatrização de ferimentos em diabéticos, culminando com a obtenção 

de géis para testes em etapas posteriores. Inicialmente, ocorreram reuniões para discutir a 

importância e responsabilidade de desenvolver o projeto de pesquisa, com os esclarecimentos 

devidos sobre os princípios da metodologia científica. Literatura de referência atualizada foi 

estudada e discutida, com levantamento de materiais e reagentes necessários para ajustes na 

metodologia. Extrações e purificações foram realizadas com amostras de babosa (Aloe vera), 

resina e casca do cajueiro (Anacardium occidentale). O Aloe vera obtido foi aplicado 

diretamente na confecção de um creme de uso tópico, enquanto a resina e o extrato da casca de 

cajueiro revelaram a mesma composição após purificação com cramatografia de coluna. A 

presença de polifenóis foi detectada por análise de infravermelho do extrato da casca do cajueiro 

purificado, o qual foi aplicado na formulação de creme para uso dermatológico a ser testado 

futuramente. Foi realizado levantamento bibliográfico das ações terapêuticas dos produtos 

obtidos. 

PALAVRAS-CHAVE: Diabetes; Babosa; Cajueiro 
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ABSTRACT 

Products have been increasingly used in the treatment of various diseases, although they 

need research to isolate their active principles and adequacy for possible therapeutic 

applications. Diabetes generates several complications in the body of those who present this 

disorder, among which, the difficulty of wound healing, which can lead to limb amputation. 

The present study, which is being developed in stages, proposes a study on the application of 

natural products (aloe vera, cashew shell and cashew resin) composition in wound healing in 

diabetics, and the components present in such, culminating in obtaining gels for testing in later 

stages. Initially, we met to discuss the importance and responsibility of developing the research 

project, with due clarification of the principles of scientific methodology. Reference material 

of updated reference was studied and discussed of research and literature, with survey of 

materials and reagents necessary for adjustments in the methodology. Afterwards, analyzes, 

studies and several processes were carried out with samples of aloe vera, bark and resin of the 

cashew tree (Anacardium occidentale) obtained in the EAJ (Agricultural School of Jundiaí) in 

order to successfully accomplish the project objective, all procedures hitherto performed had 

their expected results served.. 

 

KEYWORDS: Diabetes; Slug; Cajueiro. 
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1 PROBLEMA IDENTIFICADO  

 O diabetes gera diversas complicações no organismo de quem apresenta esse transtorno, 

entre as quais, a dificuldade de cicatrização de feridas, que pode acarretar em amputação de 

membros, decorrendo por grandes gastos em saúde, redução da capacidade de trabalho e 

expectativa de vida. Produtos naturais têm sido cada vez mais utilizados no tratamento de 

doenças diversas, muito embora necessitem de pesquisas para isolamento de seus princípios 

ativos e adequação para possíveis aplicações terapêuticas. A Aloe vera (ou babosa), tem sido 

utilizada na área medicinal para tratamento dos mais diversos males, alguns componentes da 

babosa têm ação altamente ligados com cicatrização, pois, eles desempenham papéis 

importantes, tais como, como re-epitelização tecidual, formação de vasos sanguíneos e 

formação de tecido conjuntivo. O cajueiro também é uma planta que oferece grandes recursos 

medicinais, já foi testado com resultados expressivos, no tratamento de doenças da pele, com 

ação anti-inflamatória. Este projeto, está propondo estudos da aplicação de componentes 

presentes na composição da babosa e da casca do cajueiro na cicatrização de ferimentos, 

culminando com a obtenção de géis para testes. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

     •. Realizar extração e purificação de princípios ativos contidos nas folhas da babosa e na casca 

do cajueiro, e estudar a ação terapêutica dos extratos na cicatrização de feridas em diabéticos. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

•. Realizar testes de solubilidade dos materiais em solventes diversos; 

•. Testar metodologia de extração de princípios ativos de plantas; 

•. Realizar ensaios de citoxicidade dos extratos obtidos; 

•. Avaliar a ação terapêutica dos componentes. 

3 METODOLOGIA 

3.1 MATERIAIS 
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        Entre equipamentos e reagentes, foram utlizados: placas de cromatografia em camada 

delgada (CCD), câmara de ultravioleta, espectrofotômetro de infravermelho, balança, agitador 

magnético, extrator de Soxhlet, tubos de ensaio, pinça, hexano, acetato de etila, etanol, 

diclorometano, acetona, água e sílica. 

Para a confecção do creme: álcool cetoesteraricico, álcool etoxilado de óleo mineral, 

miristato de isopropila, dispersão de quitosana, agua destilada e glicerina bidestilada. 

3.2 METODOS 

3.2.1 Realização de ensaios cromatográficos e estudos de solubilidade das amostras   

            3.2.2 Processo de agitação magnética para obtenção de solução 

3.2.3 Obtenção do extrato do gel Aloe vera 

3.2.4 Obtenção do extrato da casca do cajueiro por meio do extrator de Soxhlet 

3.2.5 Obtenção dos extratos da casca e resina do cajueiro livre de solventes 

3.2.6 Análises de DRX, FTIR E FRX 

3.2.7 Preparação dos cremes dermatológicos 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Os testes de solubilidade com as amostras obtidas tiveram com resultados mais expressivos 

água e etanol. O procedimento de isolamento de fases e remoção dos extrativos com o 

extrator de Soxhlet resultou na obtenção de extrato, porém ainda com impurezas. O processo 

de lixiviação que foi executado com êxito, acompanhado por monitoramento feito com testes 

de cromatografia em camada delgada, teve como resultado a obtenção de extrato livre de 

impurezas e compilação de suas propriedades físico-químicas. O DRX indica que o material 

da resina é polimérico, dada a ausência de picos e, consequentemente, de cristalinidade  

Os resultados de FTIR revelam que a composição da resina e da própria casca do cajueiro são 

as mesmas. Além disso, apontam para a presença de polifenóis nas composições, com picos 

associados à presença da hidroxila (OH) próximos de 3.000 cm-1, e outros entre 1.300 e 1.000 

cm-1 que atestam a presença de anéis aromáticos (anel benzênico). 
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Análise de FRX apontou os principais metais componentes, em massa, presentes na casa e na 

resina da casca do cajueiro, revelando a necessidade de purificação para utilização como 

fármaco. 

Com o extrato obtido de Aloe vera foi produzido um creme, apenas a título de teste, para 

confirmar a possibilidade de utilização futura dos extratos obtido. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A extração, purificação e identificação dos componentes da casca do cajueiro abrem 

boas expectativas para o estudo de suas propriedades terapêuticas. A provável presença de 

polifenóis gera expectativas de utilização desses extratos naturais como antioxidantes, 

antitumorais e ainti-inflamatórios. Aguardamos o resultado de outras análises, como 

cromatografia gasosa e ressonância magnética nuclear, para confirmação da composição. A 

partir desse esclarecimento, fármacos à base desses produtos, combinados ou não com o Aloe 

vera, poderão ser obtidos. 
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APLICAÇÃO DE MOFS DE FERRO NA REMOÇÃO DO ALARANJADO DE 
METILA PARA TRATAMENTO DE EFLUENTES INDUSTRIAIS 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências Exatas e da Terra 

RESUMO 

O objetivo desta pesquisa é apresentar um novo tipo de material que vem 
ganhando destaque, o Metal Organic Framework (MOF), para a utilização no tratamento 
de efluentes em meio aquoso, utilizando processo de adsorção, de modo a sugerir uma 
alternativa ao carvão ativado e potencializar o desenvolvimento sustentável do planeta, 
assim ocasionando um método eficaz, limpo e reutilizável no tratamento de água. Neste 
trabalho realizou-se a síntese de Fe-MOF via método sovoltérmico. Onde será aplicada 
em ensaios de adsorção do corante alaranjado de metila, onde será investigado a 
capacidade máxima de adsorção, cinética de adsorção pelos modelos pseudo-primeira e 
pseudo-segunda ordem, mecanismo de adsorção pelos modelos de Freundlich e 
Langmuir, estudo termodinâmico e reutilização do material. Os materiais obtidos foram 
testados na adsorção de um corante orgânico em meio aquoso. As amostras foram 
caracterizadas por difração de raio-X (DRX), espectroscopia de infravermelho por 
transformada de Fourier (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Para os 
ensaios de adsorção aplicou-se a MOF na adsorção do corante alaranjado de metila, em 
pH natural, obtendo-se adsorção máxima de 555,556 µmol.g-1 e baixa eficiência na 
reutilização, chegando a 21% da capacidade de adsorção inicial no segundo ciclo de 
reutilização. Os resultados sugerem que a Fe-MOF apresenta valor de adsorção elevado 
quando comparado a outros da mesma classe de material e com taxa de adsorção baixa 
em seu reuso, apresentado cerca de 21% da adsorção inicial até o primeiro ciclo de 
reutilização. 

PALAVRAS - CHAVES: MOF. Alaranjado de Metila. Redes Metálicas Orgânicas. 
ABSTRACT  

The objective of this research is to present a new type of material that has been 
gaining prominence, the Metal Organic Framework (MOF), for use in the treatment of 
effluents in aqueous medium, using an adsorption process, in order to suggest an 
alternative to activated carbon and potentiate the sustainable development of the planet, 
thus bringing about an effective, clean and reusable method for water treatment. In this 
work the Fe-MOF synthesis was carried out by means of a sovolteric method. Where it 
will be investigated the maximum adsorption capacity, adsorption kinetics by the pseudo-
first and pseudo-second order models, adsorption mechanism by the Freundlich and 
Langmuir models, thermodynamic study and reuse of material. The obtained materials 
were tested in the adsorption of an organic dye in aqueous medium. The samples were 
characterized by X-ray diffraction (XRD), Fourier transform infrared spectroscopy 
(FTIR) and scanning electron microscopy (SEM). For the adsorption assays the MOF was 
applied in the adsorption of the orange methyl dye, at natural pH, obtaining maximum 
adsorption of 555,556 μmol.g-1 and low efficiency in the reuse, reaching 21% of the 
initial adsorption capacity in the second cycle of reuse. The results suggest that Fe-MOF 
presents a high adsorption value when compared to others of the same material class and 
with a low adsorption rate in its reuse, presented about 21% of the initial adsorption until 
the first cycle of reuse. 

 KEYWORDS: MOF, Methyl Orange, Organic Metallic Networks 
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1. INTRODUÇÃO 

O ser humano desde a antiguidade tem utilizado materiais para colorir e dar textura 
às coisas, inicialmente, as paredes das cavernas, entretanto em medida da sua evolução 
humana, esses resíduos começaram a ganhar um grande espaço econômico na idade 
média até os dias atuais, porque as cores influenciam em diversos aspectos da nossa vida 
e podem influenciar diretamente em nossas decisões do dia a dia, como a aparência, 
segurança, características sensoriais e aceitabilidade. 

Desta maneira, o intuito desta pesquisa é mostrar uma maneira de tratamento 
viável e sustentável para a poluição causado pelos corantes orgânicos em meio aquoso 
com a aplicação do Metal Organic Framework (MOF ou Rede Metálica Orgânica), 
substância inovadora que vem ganhando destaque nos últimos anos pelas suas grandes 
propriedades de adsorção e reutilização, com centro metálico de Cobalto no corante 
orgânico sintético alaranjado de metila para aferir o seu poder de adsorção em certas 
situações que podem ocorrer na vida atual, além de promover um meio mais efetivo e 
rápido para reutilização da água poluída por efluentes industriais e domésticos, 
principalmente rico em corantes sintéticos. 

1.1 Objetivo geral 

 Sintetizar um Metal Organic Framework (MOF) a base de ferro e ligante H2BDC, 
para a aplicação da mesma no corante de alaranjado de metila, visando também o 
tratamento de efluentes em meio aquoso por meio de adsorção.  

1.2 Objetivo específico 

 Determinar a capacidade máxima de adsorção; 
 Determinar a eficiência da reutilização da Fe-MOF;   
 Determinar qual o modelo cinético de adsorção, se pseudo-primeira ou pseuda-

segunda; 
 Determinar qual modelo de adsorção, entre o modelo de Freundlich e Langmuir;  

 Estudo termodinâmico. 
2. METODOLOGIA 

 Foram utilizados alguns instrumentos como: mufla balança de precisão, agitador 
magnético, centrifuga, espectrofotômetro. Além de 3 técnicas, são elas a síntese da Fe-
MOF, cinética de adsorção e isotermas de adsorção.  

2.1 SÍNTESE DA FE-MOF 

 Foi produzido uma solução composta por 20 ml de N,N-dimetilformamida 
(DMF), 0,068g de ácido tereftálico (1,4-BDC) e 10 ml de FeCl3 de forma saturada. Na 
qual seria levado na mufla em alta temperatura. 

 2.2 CINÉTICA DE ADSORÇÃO  

Nesse processo foi realizado as curvas cinéticas das concentrações do corante 
alaranjado de metila em reação com a FE-MOF, numa proporção de 50g x 50ml nas 
concentrações de 50, 100 e 150 PPM. Foram executadas em diferentes temperaturas, são 
elas 25°C, 40°C e 50°C.  
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2.3 ISORTERMA DE ADSORÇÃO 
 Nessa etapa foi realizado experimentos com as mesmas concentrações e 
temperaturas citadas acima, sendo que nesse procedimento era necessário apenas uma 
proporção de 10 ml da solução com 10g de Fe-MOF, além de ficar em agitação somente 
por 2h. Precisando também de uma solução para observação.  
2.4 PROCEDIMENTOS EM RELAÇÃO A PROPOSTA 
 Esses procedimentos foram de suma importância para identificar o potencial 
máximo de adsorção de cada concentração em suas determinadas temperaturas.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

     Figura 1: Gráfico de adsorção     Figura 2: Gráfico de pseudo-segunda   Figura 3: Comparação 

    

           Fonte: Autor (2018)                 Fonte: Autor (2018)                           Fonte: Autor (2018) 

 Na figura 1 trata-se da capacdade de adsorção durante 5h na temperatura de 298K 
com as concentrações de 100, 150 e 200 ppm, onde é possível constatar que a partir de 
2h a capacidade de adsorção começa a ficar constante.  

 Na figura 2 são exibidos os valores calculados para o modelo da pseudo-segunda 
ordem pela equação linearizada, o coeficiente de determinação para o modelo se mostra 
superior e com maior precisão frente ao modelo de pseudo-primeira ordem. A 
linearização em diferentes temperaturas se mostrou adaptável aos coeficientes exibidos 
para o segundo modelo, mais próximo de 1,0 (valores mais próximos da reta), apontando 
assim maior compatibilidade para o modelo de pseudo-segunda ordem.  

 Na figura 3 são expostas as isotermas de adsorção usando o modelo de Freundlich, 
a partir de sua equação linear, pois a capacidade de adsorção, exibe valor maior para a 
menor temperatura, 298 K, estando de acordo com o modelo Freundlich para maior 
adsorção nas temperaturas menores, sugerindo um processo exotérmico. Assim o gráfico 
faz uma comparação entre os valores da curva de adsorção experimental e as curvas 
teóricas para o modelo de adsorção proposto por e Freundlich. 

 Com os dados expostos nesse relatório, pode-se afirmar que conseguimos alcançar 
os objetivos propostos. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta pesquisa, relata-se a síntese da Fe-MOF por método solvotérmico, no 
qual para os ensaios de adsorção do corante alaranjado de metila constatou-se que o 
modelo de pseudo-segunda ordem se mostrou mais representativo para o experimento. 
Para as isotermas de adsorção obtidas, em pH natural do corante, constataram-se uma 
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capacidade de adsorção máxima calculada de 555,556 µmol.g-1, quando no período de 
5 horas já se obteve 499,555 µmol.g-1, cerca de 96% da capacidade máxima, na 
concentração de 611 
µmol.L-1 a 293 K. Em relação a investigação do mecanismo de adsorção, o modelo 
que melhor se aplica é o de Freundlich, no qual a interação entre a superfície do 
adsorvente e o corante nos poros é heterogênea. A Fe-MOF mostrou resultados 
excelentes, mas quando se trata da sua reutilização mostra baixa eficiência na 
capacidade de adsorção, apenas 21%.  
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KIT EDUCACIONAL DE CANSAT 

Árisla de Menezes Soares1; Michelly Dantas Guedes2 e Pedro Alvarez Gil3 

1,2,3IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra. 

RESUMO 

A experiência com a pesquisa, dentro do percurso formativo, é a essência de toda construção 

do conhecimento, é parte integrante de toda ação formadora e é indispensável na atividade 

discente.  O kit educacional de cansat é uma proposta de ferramenta de ensino voltada para a 

área espacial, mais especificamente a temática de satélite. Direcionado ao público de 8° e 9° 

ano do ensino fundamental II, tem por objetivo principal a propagação do conhecimento acerca 

da área espacial e a promoção do interesse em tecnologias aeroespaciais. A materialização do 

projeto se dá através da confecção de um kit composto por um circuito que simula os principais 

subsistemas de um satélite, tais como suprimento de potência, carga útil, computador de bordo 

e telemetria, além disso, por um invólucro construído em impressora 3D (com formato e volume 

equivalente ao de uma lata de refrigerante) e um manual didático que visa detalhar o circuito 

eletrônico e a programação necessária. Com esta iniciativa, espera-se despertar o interesse pela 

temática espacial e contribuir para a formação dos futuros quadros do programa espacial 

brasileiro. 

PALAVRAS-CHAVE: Satélite. Ensino. Cansat. Kit educacional. 

ABSTRACT 

The experience with research, within the formative course, is the essence of all 

construction of knowledge, is an integral part of all forming action and is indispensable in 

student activity. The cansat educational kit is a proposal of a teaching tool focused on the space 

area, more specifically the satellite theme. Directed to the public of 8th and 9th year of 

elementary school II, its main objective is the propagation of knowledge about the space area 

and the promotion of interest in aerospace technologies. The materialization of the project is 

done by making a kit composed of a circuit that simulates the main subsystems of a satellite, 

such as power supply, payload, on-board computer and telemetry, in addition, by a housing 

built in a 3D printer (with format and volume equivalent to that of a can of refrigerant) and a 

didactic manual that aims to detail the electronic circuit and the necessary programming. With 

this initiative, it is hoped to arouse interest in the space theme and to contribute to the formation 

of the future cadres of the Brazilian space program.12. 

KEYWORDS: Satellite. Cansat. Teaching. Educational kit. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

O processo de ensino-aprendizagem compreende fatores que juntos fazem parte da 

construção do conhecimento, são eles, por exemplo, a prática educativa, os mecanismos de 

influência educativa e a integração dialética entre o instrutivo e o educativo. Ao se analisar as 

metodologias usadas atualmente em tais esferas, principalmente no que se refere às práticas 

educativas, surgem algumas problemáticas. Como por exemplo, o modelo centrado na teoria e 

na memorização, onde habilidades cognitivas são pouco exploradas.  A cultura maker na 

educação, uma extensão da cultura “Faça Você Mesmo”, que incentiva a produção prática e 

manual por parte de pessoas comuns, fazendo-as criar, consertar e modificar objetos, 

desenvolvendo projetos com suas próprias mãos. Nesse contexto, o aluno é envolvido em 

práticas onde ele é questionado a pensar sobre o que está aprendendo e a propor soluções 

inovadoras frente às adversidades enfrentadas. Paralelamente, as tecnologias emergentes usadas 

para a educação espacial estão crescendo rápido desde a última década (Thakker e Shiroma, 

2010) e os pequenos satélites desempenham um papel importante no meio acadêmico por todo 

mundo (Nylund and Antonsen, 2006, Walker et al., 2010, Wang and Vandeberg, 2009). Em 

especial, a disseminação e o conhecimento de pico-satélites, os Cansats abriram um novo 

horizonte nos programas de educação espacial (AELISS, 1999, Nakasuka, 2013).Visto isso, o 

kit educacional explora os conceitos da cultura maker, utilizando-se de uma carga útil 

direcionada para o ensino de tecnologia espacial, similar às tecnologias usadas em satélites 

miniaturizados. Essa proposta leva o nome de cansat palavra que vem do inglês (can significa 

lata e sat é uma abreviação de satellite que traduzindo é satélite) e refere-se a um satélite com 

o tamanho equivalente a uma lata de refrigerante. O pico satélite em questão possui função 

meteorológica, seus sensores captam variáveis climáticas como, temperatura, pressão e 

umidade. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

O objetivo maior deste projeto é ensinar a tecnologia espacial, mais especificamente a 

subárea de satélites, aos estudantes de ensino fundamental II, utilizando como ferramenta 
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didática o kit educacional de cansat e como estratégia de ensino o método maker, método este 

que está sendo amplamente utilizado e que possibilita alta taxa de aquisição de conhecimento 

devido sua característica principal de ensinar através da experiência prática do que se estuda. 

Isso proporciona, para àqueles que tiverem contato com o kit, uma experiência científica de 

construção e teste de um satélite.  

3  METODOLOGIA  

A metodologia utilizada neste projeto consiste na experimentação do potencial de ensino do 

kit educacional de cansat, analisando-se sua capacidade de transmissão de conhecimento 

inserido no método maker, propiciando ao estudante a experiência prática e a proximidade com 

o objeto de estudo. Inicialmente, são apresentados os subsistemas que compõem um satélite, 

sendo eles representados no kit em três placas de circuito impresso, conforme ilustração abaixo. 

Sendo a primeira placa a representação do computador de bordo e do sistema de telemetria, 

respectivamente o micro controlador atmega328p e o transmissor nrf24l01. A segunda placa, 

dos sensores, onde estão contidos o bmp180, o dht11 e mpu6050, é considerada a carga útil do 

protótipo. A terceira é responsável pelo suprimento de energia e pela alimentação das demais 

placas. Na sequência é apresentada a programação desses subsistemas, e para maior 

compreensão é disponibilizado um manual para acompanhamento. A próxima etapa refere-se a 

montagem do cansat, aonde ocorrerá a interligação dos estágios, como apresentado a seguir. 

 

Figura - Placas de circuito impresso. Autoria própria. 
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 Por fim, o sistema é submetido aos testes que simulam as condições enfrentadas por 

uma missão espacial, como vibração, variação de temperatura e o vácuo.  

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O kit em questão encontra-se na fase de desenvolvimento e validação. Atualmente tem-

se a estrutura física (versão final) simulada em software de modelagem, conforme ilustrado 

abaixo, além de sua versão impressa em impressora 3D. 

Os componentes eletrônicos necessários já foram adquiridos e as placas de circuito 

impresso já foram confeccionadas e estão em fase de teste com a programação. O material de 

apoio às aulas (manual técnico aluno/ professor e os infográficos) foram produzidos e estão em 

processo de correção. A ideia é produzir um primeiro kit completo e validá-lo em uma escola 

da região, com turmas dos dois últimos anos do fundamental II (o público alvo).  Esses testes 

tem o objetivo de verificar o material técnico, no que se refere ao cansat em si, a metodologia 

de aula, os materiais de apoio e por fim obter um feedback para que se possa com essa primeira 

experiência analisar o potencial de ensino do kit. Obtendo um resultado positivo quanto a isso, 

Figura - Integração do kit. Autoria própria. 

Figura - Modelagem da estrutura física do cansat. Autoria própria. 
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pretende-se reproduzir em maior escala outros kits e já os inserir nas escolas da região 

interessadas no produto.   

5  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A utilização do kit como ferramenta didática proporciona o ensino da tecnologia 

espacial, além de corroborar no ensino de disciplinas como: Ciência, Tecnologia, Engenharia e 

Matemática. Tornando o processo de ensino-aprendizagem mais interativo e a participação do 

aluno na construção do conhecimento mais ativa. O kit educacional de cansat além de facilitar 

tal processo, incentiva o interesse por essa área de estudo e nesse sentido pode ser uma 

ferramenta poderosa no desenvolvimento da área espacial no brasil, colaborando para a criação 

dos novos quadros do programa espacial brasileiro. 
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LIFE TREE: extração, purificação e obtenção de produto cosmético dos 

compostos presentes nas folhas da Moringa oleífera. 

ÁREA TEMÁTICA: Ciências exatas e da terra 

RESUMO 

A Moringa oleifera, também chamada de “árvore da vida” é uma das plantas medicinais mais 

importantes do planeta, uma vez que foram identificados mais de 90 nutrientes, 40 

antioxidantes naturais e todos os 9 aminoácidos necessários para o organismo humano. Nas 

suas folhas estão concentrados a maioria das vitaminas e aminoácidos que a planta possui, 

substâncias de grande utilidade para a produção de cosméticos. Neste trabalho, será realizada 

a extração e a purificação de compostos presentes nas folhas da Moringa oleifera de forma a 

maximizar a quantidade dos componentes de interesse para a elaboração de um produto 

fitoterápico de uso dermatológico e ação cosmética. Tratando-se de espécie bem adaptada à 

Região Nordeste do Brasil, o êxito do projeto implicará em possibilidade de geração de 

emprego e impacto social em comunidades com elevados índices de vulnerabilidade 

socioeconômica. 

PALAVRAS-CHAVE: Moringa. Extração. Purificação. Cosmético. 

ABSTRACT 

Moringa oleifera, also called the "tree of life" is one of the most important medicinal plants 

on the planet, once were identified more than 90 nutrients, 40 natural antioxidants and all of 

the 9 amino acids needed for the human body. In its leaves are concentrated most of the 

vitamins and amino acids of the plant, substances of great use for the production of 

cosmetics. In this work, the extraction and purification of compounds present in the leaves of 

Moringa oleifera will be performed in order to maximize the amount of the components of 

interest for the elaboration of a phytotherapeutic product of dermatological use and cosmetic 

action. Being a species well adapted to the Northeast Region of Brazil, the success of the 
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project will imply the possibility of job creation and social impact in communities with high 

levels of socioeconomic vulnerability. 

KEYWORDS:  Moringa. Extraction. Purification. Cosmetic. 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

Algumas feridas são de difícil cicatrização. Às vezes, um simples arranhão na 

perna de uma pessoa que tem varizes, ou um pequeno ferimento nos pés de alguém 

com diabetes são o suficiente para dar origem a uma lesão crônica, que persiste 

durante anos, não responde a tratamentos convencionais e corre o risco de apresentar 

complicações graves (MANDELBAUM et al, 2003). 

 No mundo antigo, a moringa oleifera foi altamente valorizada e utilizada por 

diversas civilizações. Os romanos, gregos e egípcios extraíam o óleo das sementes 

para a fabricação de loções para cuidados na pele. Na índia antiga, utilizavam o 

extrato das suas folhas, pois acreditavam que, quando ingeridas, melhorava a 

resistência e a força dos guerreiros (W.C.J.SAGONA; P.W.CHIRWA; S.M.SAJIDU, 

2019). A planta contém sete vezes mais vitamina C que a laranja, quatro vezes mais 

cálcio que o leite, quatro vezes mais vitamina A que a cenoura, três vezes mais 

potássio que a banana, duas vezes mais proteína que o leite, mais ferro que o 

espinafre, além de ter vitaminas A, B, C, E e betacaroteno. Através do aquecimento 

com solventes da folha da planta, extrai-se um óleo contendo grande parte das 

vitaminas citadas, além de uma grande quantidade de aminoácidos. Dessa forma, 

existe potencial para obtenção de uma série de produtos a partir da Moringa oleifera, 

inclusive produtos dermatológicos de ação cosmética (LAMOU, BONOY et al. 

2016). Este projeto propõe a extração de princípios ativos presentes nas folhas da 

Moringa oleifera cedidas pela Hortaviva Produtos Orgânicos (Natal/RN) para 

obtenção de produtos cosméticos. 

Dessa forma, buscamos o aproveitamento de potencialidades de substâncias 

encontradas nas folhas de Moringa oleifera, espécie bem adaptada às condições 

climáticas da Região Nordeste do Brasil. 
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2 OBJETIVO GERAL 

Extrair, purificar e aplicar as substâncias obtidas de amostras das folhas da Moringa 

oleifera na elaboração de produto cosmético. 

3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

• Compreender os processos e suas finalidades de purificação, extração e análise 

de matérias orgânicas; 

• Identificar os resultados com relação às suas ações fitoterapêuticas; 

• Desenvolver produto cosmético. 

4 METODOLOGIA 

1) Obtenção e separação de amostras  

2) Escolha de solvente e pré-tratamento das folhas de M. oleifera  

3) Extração e cromatografia  

4) Análise dos resultados e obtenção de produto cosmético  

5) Confecção de relatório final 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Sendo assim, esperamos como resultado a obtenção de produto fitoterápico de ação 

cosmética, enriquecido com substâncias extraídas das folhas da Moringa oleifera. 
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ÁREA TEMÁTICA: Ciências Humanas 

RESUMO 

Atualmente, as relações de ensino-aprendizagem vivem um processo lento de revolução 

causado pela inserção de ferramentas tecnológicas, dentre estas pode-se destacar os jogos 

digitais (RIBEIRO et al. 2015). Analisando tal problemática surgiu a ideia de se criar O Elo 

Perdido, um jogo que almeja funcionar como aparato pedagógico utilizando, assim, conceitos 

relacionados às civilizações antigas, os quais são vistos nos anos iniciais do Ensino 

Fundamental II, na disciplina de História. Para isso, o projeto adotou o processo de pesquisa 

exploratória, atrelada a uma abordagem qualitativa, tendo como procedimento de análise a 

realização de um questionário que engloba os seguintes aspectos: Princípios da 

Aprendizagem, Experiência do Usuário e Usabilidade. O questionário será respondido pelos 

visitantes voluntários, com idade entre 10 e 12 anos, durante a V semana de ciência, 

tecnologia e extensão do IFRN (SECITEX). Entendendo o impacto gerado pelos games na 

formação das crianças e dos jovens, o jogo, apesar de se encontrar em produção, traz em seu 

cerne reflexões sobre as possíveis semelhanças entre as civilizações antigas, colocando o 

jogador como indivíduo ativo nesse processo. Diferenciando-se da maioria, que segundo 

Tavares (2004), “(...) tende a se tornar uma obrigação para crianças e adolescentes”, O Elo 

Perdido garante facilitação da aprendizagem ao unir boa jogabilidade a gráficos estimulantes 

e claros. 

PALAVRAS-CHAVE: Jogos Digitais. Civilizações Antigas. Sala de Aula. História.  

ABSTRACT 

 
Currently, teaching-learning relationships are experiencing a slow process of revolution 

caused by the insertion of technological tools, among which digital games can be highlighted 

(RIBEIRO et al. 2015). Analyzing this problem came the idea of creating The Missing Link, a 

game that aims to function as a pedagogical apparatus using, thus, concepts related to ancient 

civilizations, which are seen in the early years of elementary school, in the discipline of 

History. For this, the project adopted the exploratory research process, linked to a qualitative 

approach, having as analysis procedure the completion of a questionnaire that encompasses 
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the following aspects: Learning Principles, User Experience and Usability. The questionnaire 

will be answered by volunteer visitors, aged 10 to 12 years, during the V IFRN Science, 

Technology and Extension Week (SECITEX). Understanding the impact generated by games 

on the formation of children and youth, the game, despite being in production, brings at its 

core reflections on the possible similarities between ancient civilizations, placing the player as 

an active individual in this process. Unlike most, which according to Tavares (2004), “(...) 

tends to become a must for children and adolescents,” The Missing Link guarantees easy 

learning by combining good gameplay with stimulating and clear graphics. 

KEYWORDS: Digital Games. Ancient Civilizations. Classroom. History. 

1 INTRODUÇÃO 

A inserção, cada vez maior, das novas gerações no ambiente tecnológico faz com que 

educadores busquem por novas metodologias que despertem mais interesse no jovem. Nessa 

perspectiva, temos os jogos educativos ascendendo como ferramenta de ensino aprendizagem 

atualmente. De acordo com Ribeiro et al. (2015) a inserção de ferramentas científico 

tecnológicas nas relações de aprendizagem trazem uma nova revolução no ensino 

contemporâneo. 

Entretanto, conforme Alves (2008) a produção de jogos educativos enfrenta um dilema 

entre o que é aceitável nas práticas escolares e as narrativas atrativas.  

Partindo dessa problemática, o projeto em questão consiste na produção de um jogo 

digital educativo chamado "O elo perdido" cujo objetivo é promover uma aprendizagem 

lúdica do conteúdo de povos antigos nas Américas e na África da disciplina de História. As 

civilizações abordadas na narrativa serão: Caral, Maias, Astecas e Egito. No presente 

momento encontra-se em desenvolvimento com a plataforma Unity no modo 2D. 

2 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

O desencontro entre o que é pedagógico e aplicável em práticas escolares e as 

narrativas dos jogos que seduzem a nova geração têm levado à produção de jogos com baixa 

qualidade que buscam enfatizar conteúdos curriculares, sem se preocupar com a interface, 

com a qualidade das imagens, jogabilidade e interatividade (ALVES, 2008).  
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Tendo em vista a problemática apresentada pelo autor, esta pesquisa surge com a 

finalidade de unir boa jogabilidade e conteúdo aplicado de modo a viabilizar aprendizado e 

diversão. Apesar de jogos com temática histórica serem bastante comuns, nota-se um déficit 

de jogos que tratam do tema de povos antigos fazendo integração entre as civilizações aqui 

mencionadas, sendo esse o diferencial dessa pesquisa. 

3 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

O objetivo geral deste trabalho é a produção de um jogo educativo para a disciplina de 

História, no qual será abordado o assunto de povos antigos, tratando especificamente das 

civilizações: Caral, Maias, Astecas e Egito antigo. A intenção da narrativa é proporcionar 

aprendizagem lúdica sobre os aspectos culturais dessas sociedades, bem como oferecer uma 

oportunidade de reflexão para os aspectos semelhantes entre essas culturas, a exemplo das 

pirâmides.  

4 METODOLOGIA  

Os recursos pra elaboração deste trabalho foram fruto de um processo de pesquisa 

exploratória com o propósito de estudar as civilizações retratadas. Após sua conclusão, 

planeja-se realizar uma pesquisa de cunho qualitativa durante a VII mostra tecnológica, a qual 

ocorrerá no decorrer da V semana de ciência, tecnologia e extensão do IFRN (SECITEX). Os 

sujeitos dessa pesquisa serão crianças visitantes do evento com idade entre 10 e 12 anos. O 

processo de coletas de dados, através da resposta de um formulário, levará em consideração 

os princípios da aprendizagem, a experiência do usuário e a usabilidade. Os resultados 

deverão ser analisados e apresentados de forma discursiva. 

5 ENREDO 

A narrativa do jogo é construída a partir do sonho da personagem principal, Ifalda. Em 

seu sonho a estudante se torna uma arqueóloga e durante uma escavação encontra uma placa 

metálica com escrituras antigas que a leva para o passado. A jovem acorda na civilização 
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Caral, e, ao se sentir perdida, decide explorá-la. No decorrer da sua aventura ela encontra 

outros artefatos que faz com que ela viaje por entre as civilizações.  

Cada civilização corresponde a uma fase seguindo a ordem: Caral, Egito, Maias e 

Astecas, e, apesar de todas seguirem a mesma mecânica de plataforma, cada uma apresenta 

cenários, recompensas e inimigos distintos, como forma de aproximar o jogador da cultura de 

cada povo.  

6 JOGABILIDADE  

Partindo do pressuposto que o jogador não conhece a dinâmica de 

funcionamento do controle de jogo, ficará disponível um tutorial de funcionamento nos 

momentos iniciais da primeira fase. Esse controle é composto pelas setas e pela tecla 

ctrl, responsáveis, respectivamente, pela movimentação da personagem e liberação de 

poder. 

O sistema de avanço de fase é baseado na condição de recolhimento de um 

documento principal presente em cada uma das fases. Além disso, o usuário terá o 

sistema de recompensas que será contabilizado na forma de pontos, os quais poderão ser 

obtidos por meio da coleção de artefatos. Contudo esse não é requisito para o avanço de 

fase. 

 

Figura 1: logo do jogo 

7 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O trabalho atualmente encontra-se em desenvolvimento, portanto ainda não submetido 

ao teste com o público beneficiário. Contudo, espera-se que as avaliações sejam favoráveis 

quanto a jogabilidade.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Segundo Crawford (1982), os jogos digitais podem ser divididos em dois grandes 

grupos: ação e estratégia. O segundo engloba jogos que fazem uso das habilidades cognitivas, 

estando os jogos educacionais inseridos dentro de tal classificação. O jogo O Elo Perdido, 

apesar de não finalizado, pretende alcançar a definição do autor, estimulando o uso das 

habilidades cognitivas dos usuários. Isso será feito garantindo aos jogadores boa jogabilidade, 

gráficos completos e fases desafiadoras. Ademais, o processo de desenvolvimento foi 

enriquecedor, tanto na programação, quanto na História. Avalia-se a possibilidade de 

acréscimo de outras civilizações, porém isso dependerá de um novo processo de pesquisa e 

análise de fatos históricos. 
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AJUDA CEGA: AUXÍLIO DE VIAGENS PARA CEGOS 

Daniel Henrique Nogueira Dantas1; Gênesis da Costa Aquino2 e Lucas Alexandre de Andrade3 

1IFRN – Campus Pau Dos Ferros 

Ciências sociais aplicadas 

 

RESUMO 

As pessoas com deficiência visual enfrentam muitos problemas no seu dia a dia. 

Entre eles, a navegação ao ar livre é uma das principais preocupações. As soluções 

existentes baseadas em Redes de Sensores Sem Fio (Wireless Sensor Networks - WSN) 

e Sistema de Posicionamento Global (GPS), rastreiam unidades ZigBee ou etiquetas 

RFID (Radio Frequency Identification) fixadas no sistema de navegação. As questões 

relativas a estas soluções são as seguintes: 1 - É adequado apenas quando a pessoa com 

deficiência visual está viajando em um ambiente familiar. 2 - O dispositivo fornece 

apenas uma comunicação unidirecional. 3 - A maioria desses instrumentos é pesada e, às 

vezes, cara. A solução preferível seria criar um sistema que seja fácil de transportar e 

barato. O objetivo deste artigo é quebrar as barreiras tecnológicas, e propor um sistema 

através do desenvolvimento de um aplicativo para Android que ajudaria uma pessoa com 

deficiência visual ao viajar através do sistema de transporte público, como o ônibus. O 

sistema proposto usa um recurso embutido do telefone inteligente, como rastreador de 

localização GPS para rastrear a localização do usuário e conversor de texto em fala. O 

sistema também integra o conversor Google Speech to Text para capturar a entrada de 

voz e convertê-los em texto. Este sistema recomenda o requisito de instalação de um 

módulo GPS nos ônibus para rastreamento em tempo real. Com pequenas modificações, 

este aplicativo também pode ajudar pessoas mais velhas para navegação independente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Sistema; App Android; Módulo GPS; Conversor de voz 

para texto do Google. 
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ABSTRACT 

Visually impaired people face many problems in their daily lives. Among them, outdoor 

navigation is a major concern. Existing solutions based on Wireless Sensor Networks (WSN) 

and Global Positioning System (GPS) track ZigBee units or RFID (Radio Frequency 

Identification) tags attached to the navigation system. The questions regarding these solutions 

are as follows: 1 - It is only suitable when the visually impaired person is traveling in a family 

environment. 2 - The device only provides one-way communication. 3 - Most of these 

instruments are heavy and sometimes expensive. The preferable solution would be to create a 

system that is easy to transport and inexpensive. The purpose of this article is to break down 

technological barriers, and propose a system by developing an Android app that would help a 

visually impaired person when traveling through the public transit system, such as the bus. The 

proposed system uses a built-in smart phone feature such as GPS location tracker to track user 

location and text to speech converter. The system also integrates the Google Speech to Text 

converter to capture voice input and convert them to text. This system recommends the 

requirement to install a GPS module on buses for real-time tracking. With minor modifications, 

this app can also help older people for independent browsing. 

 

KEYWORDS: System; Android app; GPS module; Google Voice to Text Converter. 
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1 PROBLEMA IDENTIFICADO 

 

Usamos ônibus para viajar de um lugar para outro, mas seria difícil localizar o 

ônibus correto se estivermos nos deslocando em um ambiente desconhecido. Agora, 

imagine o caso de uma pessoa com deficiência visual. A tarefa de encontrar um caminho 

em tal ambiente para uma pessoa cega ou que apresenta algum tipo de deficiência visual 

torna-se quase impossível. A navegação tende a ser mais difícil porque o ambiente é até 

então desconhecido. Este problema da navegação ao ar livre permanece em grande parte 

sem solução. 

Este aplicativo atuaria como um meio de facilitar a vida dos deficientes visuais 

com relação a convivência em sociedade. O App primeiro rastreia a localização do 

usuário via GPS e aceita o seu destino através do Google Speech to Text converter. Com 

base no destino extraído, ele localiza os ônibus disponíveis e orienta o usuário. Em caso 

de perigo ou emergência, o aplicativo envia uma mensagem automática para o número de 

contato de emergência, mencionando a localização atual do usuário. 
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2 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo do artigo é propor um sistema e desenvolver um aplicativo móvel, que 

poderia ajudar uma pessoa cega ou com deficiência visual a navegar em áreas externas 

por meio de sistemas de transporte público independentemente. 

 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Ajudar deficientes visuais a se locomoverem melhor em áreas desconhecidas; 

II. Fornecer um aplicativo de fácil usabilidade para usuários em geral; 

III. Fornecer um sistema onde a identificação da localização dos usuários se torne de 

fácil acesso. 

 

  

3268 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

3 METODOLOGIA 

 

 O sistema foi desenvolvido usando um telefone inteligente habilitado para 

GPS. O Android fornece uma plataforma mais escalável do que qualquer outro sistema 

operacional móvel e é mais amigável, portanto, o aplicativo foi criado usando a estrutura 

do Android. Um servidor com um banco de dados é necessário para manter os detalhes 

do usuário, todas as solicitações de ônibus e também para adicionar e excluir os mesmos. 

Assim, o servidor foi hospedado, para que assim possa-se ter uma interação com o banco 

de dados MySQL e conectividade com PHP. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O sistema é composto por módulos que são divididos em duas categorias: 

Módulos do lado do cliente e módulos do lado do servidor, juntamente com GPS (Global 

Positioning System).  

O funcionamento dos dois módulos associados ao lado do Cliente são:  

Módulo do Usuário: Ele é instalado no smartphone do usuário. Quando este 

módulo é ativado, ele rastreia automaticamente a localização do usuário via GPS Locator, 

a cada 3 segundos. Esta informação é então transferida para o servidor, juntamente com 

o destino pronunciado para o módulo através do Google Speech to Text converter. 

Módulo do ônibus: Este módulo rastreia a localização do ônibus e atualiza o servidor, a 

cada 3 segundos como latitude e longitude. 

Já o módulo de administração é o módulo do lado do servidor que controla o banco 

de dados do barramento e o atualiza. Este módulo responde à consulta enviada pelos 

módulos do cliente que estão conectados na rede. 

O sistema é composto pela tela inicial do aplicativo, onde a interface  aceita o 

comando de voz como entrada do usuário para selecionar qualquer uma das opções 

listadas na tela. Esta interface do usuário é ativada automaticamente assim que o 

aplicativo é iniciado, de modo a facilitar os usuários cegos. Outra tela do sistema descreve 

a interface do usuário para inserir o destino por meio do comando de voz.  

Para rastrear a localização atual do ônibus desejado, o usuário emite o número do 

ônibus na tela de listagem. E por fim uma tela de confirmação de pesquisa aparece para 

o usuário mostrando as informações e as convertendo em mensagens de voz. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aplicativo android chamado Ajuda cega foi desenvolvido e este satisfaz todos 

os requisitos propostos. O aplicativo é altamente escalável e fácil de usar. Como qualquer 

sistema, o aplicativo também tem alguns prós e contras. O aplicativo possui inúmeras 

vantagens como: Acesso rápido à localização GPS do ônibus, é aplicável mesmo em um 

ambiente desconhecido, possui auto-messaging para rastrear quando o usuário está em 

perigo, entre outras.  

O mesmo também possui algumas limitações como: É puramente projetado para 

o sistema público de transporte de ônibus, o treinamento do usuário é necessário, a fim 

de usar o aplicativo e a conexão de internet ininterrupta é necessária para reconhecimento 

de voz e busca de dados. 

Então para concluir, o sistema e aplicativo exercem um enorme impacto social, 

facilitando assim a vida de pessoas que possuem deficiência visual através de tecnologias 

simples de serem usadas. 
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ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

 

RESUMO 

 

O trabalho apresenta o processo de 

desenvolvimento da versão alpha de protótipo 

de uma bengala automatizada, ou seja, 

microcontrolada, para deficientes visuais, com 

ênfase nos sistemas de sensoriamento e controle 

utilizando componentes eletrônicos, dentre elas: 

sensor ultrassônico e arduino uno R3, na 

perspectiva de tecnologias assistivas. O projeto 

foi idealizado com o intuito de criar uma 

ferramenta automatizada com alerta sensorial 

sonoro para auxiliar os deficientes visuais nas 

suas atividades diárias, de modo a identificar 

obstáculos e evitar colisões, garantindo maior 

acessibilidade, mobilidade, autonomia e 

qualidade de vida. Para a montagem do 

protótipo também foram utilizados materiais de 

baixo custo. Durante a elaboração do protótipo, 

foi realizada uma pesquisa aplicada, 

experimental e exploratória no IFRN, 

especificamente campus João Câmara, contando 

com a participação de uma discente para os 

testes e simulações, tendo em vista a inclusão de 

alunos com deficiência visual no contexto 

escolar. Os resultados obtidos são satisfatórios, 

considerando que o protótipo desenvolvido além 

de seguro e confiável, demonstra 

economicidade, sustentabilidade, 

funcionalidade, praticidade e eficiência 

identificando obstáculos com precisão, 

alertando com mecanismo sonoro a detectação 

de objetos e pessoas, ajudando a evitar que os 

usuários tropecem em percursos no contexto 

escolar e em outros ambientes.  

  

 

PALAVRAS-CHAVE: Bengala, Automação, Sensor, Acessibilidade, Deficiente visual. 

 

ABSTRACT 

 
The paper presents the development process of the 

prototype alpha version of an automated cane for 

the visually impaired, with emphasis on sensing 

and control systems using electronic components, 

among them: ultrasonic sensor and one Arduino, 

from the perspective of assistive technologies. 

The project was designed to create an automated 

tool with an audible sensory alert to assist the 

visually impaired in their daily activities, to 

identify obstacles and avoid collisions, ensuring 

greater accessibility, mobility, autonomy, and 

quality of life. To assemble the prototype, low-

cost materials were also used. During the 

elaboration of the prototype, an applied, 

experimental and exploratory research was carried 

out at IFRN, specifically João Câmara campus, 

with the participation of a student for the tests and 

simulations, with a view to the inclusion of 

students with visual impairment in the school 

context. The results obtained are satisfactory, 

considering that the prototype developed besides 

being safe and reliable, demonstrates economy, 

sustainability, functionality, practicality, and 

efficiency by identifying obstacles with precision, 

alerting with the sound mechanism the detection 

of objects and people, helping to prevent users 

from tripping in pathways in the school context 

and their environments. 
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2 

 

KEYWORDS:  Walking Stick, Automation, Sensor, Accessibility, Visually Impaired. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

No âmbito desta pesquisa, apresenta-se o processo de desenvolvimento da versão alpha de 

protótipo de uma bengala sensorial inteligente, ou seja, automatizada, para deficientes visuais, com 

ênfase nos sistemas de sensoriamento e controle utilizando componentes eletrônicos, dentre eles: 

sensor ultrassônico e arduino uno, na visão de tecnologias assistivas. Nessa direção, tem-se a 

perspectiva de contribuir para facilitar a vivência cotidiana dos deficientes visuais, promovendo 

melhores condições para a inclusão de alunos com deficiência visual no contexto escolar do campus 

João Câmara, tendo em vista que em nossa realidade verifica-se discente com dificuldades de 

mobilidade, em virtude da cegueira.  

 

2 CONSIDERAÇÕES TEÓRICAS  

2.1. Deficiência visual, acessibilidade, mobilidade e orientação 

De acordo com estudos da Sociedade Brasileira de Oftalmologia, a cegueira é a perda total 

da visão ou pequena capacidade de enxergar. Consoante dados divulgados pela Organização 

Mundial de Saúde, existem 39 milhões de cegos no mundo e o dia 10 de outubro é comemorado o 

dia Mundial da Visão. Nessa direção, no contexto brasileiro, em conformidade com dados do IBGE 

(2010), existem mais de 6,5 milhões de brasileiros que apresentam deficiência visual, sendo 

528.624 cegos. 

Nessa perspectiva, Mendonça et al. (2008, p. 67) definem a orientação enquanto um 

processo usado por deficientes visuais para estabelecer sua posição em relação aos objetos 

espaciais. Já a mobilidade é capacidade de se locomover no ambiente que os cercam sem a 

necessidade de alterar a direção, ou seja, caminhar livremente sabendo quais são os obstáculos que 

estão ao seu redor e como desviá-los. Trata-se da capacidade de compreender o ambiente que nos 

cerca, bem como se movimentar.  Orientação e mobilidade se articulam com a aprendizagem de 

usar os outros sentidos para obter as informações do ambiente que se encontra, para onde quer ir e 

como fazer para chegar ao seu destino, bem como se relaciona com o modo de controlar seus 

movimentos de forma organizada e eficaz. Considerando isso, os deficientes visuais se utilizam dos 
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demais sentidos para se orientar no espaço em que se encontram, dentre eles: sentido auditivo e o 

tato, pois o uso de tais sentidos são relevantes para a prática da orientação e mobilidade.  

Diante disso, faz-se preciso investir em tecnologias, como bengalas e técnicas para melhorar 

a qualidade de vida e autonomia das pessoas com deficiência, aperfeiçoando as técnicas de 

orientação e mobilidade, com o auxílio de tecnologias assistivas. Nessa direção, salienta-se que as 

tecnologias assistivas são ferramentas e serviços que facilitam a vida de portadores de deficiência, 

pois desenvolvem instrumentos tecnológicos para portadores de deficiência visual, dentre elas: 

bengala eletrônica. Assinala-se que no âmbito da mobilidade existem muitos recursos voltados 

especificamente para deficientes visuais, destacamos: os cães-guias, guias videntes e as bengalas 

automatizadas.  

No tocante à bengala, o seu comprimento deve ser definido de acordo com a altura do 

usuário. A bengala longa permite um conhecimento do espaço ao redor de modo a funcionar como 

uma extensão dos sentidos táteis. 

2.2 Componentes eletrônicos do protótipo 

2.2.1 Arduino uno e configuração 

Foi criado em 2005 por 5 pesquisadores: Massimo Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, 

Gianluca Martino e David Mellis. Tendo como objetivo ser um hardware de programação prático, 

barato e que possa ser personalizado ou modificado.  

O Arduino é uma plataforma microcontrolada composta por um chip ATMEGA 328p de 8 

bits AVR, baseado na arquitetura RISC, criado pela Atmel. Esta plataforma utiliza um ambiente de 

desenvolvimento integrado (IDE), com software de código livre e aberto (open source), com uma 

linguagem de programação intuitiva.   

2.2.2 Sensor ultrassónico HC-SR04: 

 

 O sensor HC-SR04, como é popularmente conhecido, é utilizado como detectores de 

objetos, medindo distâncias de 2cm a 4m, com boa precisão e baixo consumo de energia. Este 

módulo possui um receptor e um emissor sonoro composto por 4 pinos para medição.  

Tal sensor pode ser dividido em 3 partes:  

 Transmissor ultrassônico trig: entrada de pulso; 

 Receptor echo: entrada de pulso; 
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 Circuito interno de controle: é o responsável de adquirir as informações que são 

dadas em tempo fornecidas pelo trig e echo; 

 Terminal GND: terminal terra. 

Para uniformizar, o cálculo da distância (D) de um obstáculo é executada através da seguinte 

expressão:  

𝐷 =
𝐓𝐞𝐦𝐩𝐨 𝐝𝐞 𝐝𝐮𝐫𝐚çã𝐨 𝐝𝐨 𝐬𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐝𝐞 𝐬𝐚í𝐝𝐚 × 𝐯𝐞𝐥𝐨𝐜𝐢𝐝𝐚𝐝𝐞 𝐝𝐨 𝐬𝐨𝐦 

𝟐
 

A aplicabilidade prática é bem variada como por exemplo: Detecção de objetos e verificação 

de presença, Medição de níveis de enchimento, Detecção de obstáculos (finalidade destina ao 

sensor neste projeto), Posicionamento de sistemas robóticos. 

A imagem a seguir, ilustra o funcionamento do sensor ultrassônico. 

Imagem 1: Sensor ultrassônico 

 

                                                        Fonte: Imagens google 
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2.2.3 Buzzer 

 

Conhecido como campainha piezo. Diferente como um alto-falante regular, o buzzer é feito 

de um material piezoeléctrico. É utilizado para advertir quando algum obstáculo estiver muito 

próximo. 

Imagem 2: Buzzer 

 

 

 

 

Fonte: Internet 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA E MONTAGEM DO PROTÓTIPO 

 

Metodologicamente, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, exploratória, experimental e 

aplicada. Elencamos os seguintes procedimentos: 

 Listar de todos os materiais com preços; 

 Descrever os materiais que serão utilizados no protótipo. Incluir imagens/ fotos com 

legenda e descrição; 

 Realizar a configuração do código no arduino (apresentar a imagem do sistema);  

 Fazer testes com o código criado e a montagem do circuito protoboard; 

 Montar protótipo e fixar os componentes nela, fazendo as ligações para o Arduino; 

 Realizar os testes e todos os componentes em funcionamento, para que o êxito do 

protótipo seja alcançado. 

No tocante aos procedimentos, equipamentos, materiais e estratégias usados na análise do 

trabalho, apresentamos o fluxograma e tabela: 
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Imagem 3:Diagrama da lógica processual do protótipo 

 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

1-Tabela de materiais do protótipo alpha e da construção inicial 

Lista dos materiais 

selecionados 

Valor estimado 

Placa Arduino R3 (uno) R$ 40,00 

Tubo de pvc reutilizável 

(tamanho 1,5 m) 

Reciclável 

Placa protoboard R$15,00 

Sensor ultrassónico HC-

SR04 

R$10,00 

Buzzer sonoro R$1,50 

Fios de jumpers R$10,00 

Pilhas 9 V (bateria) R$15,00 

Led de alto brilho de 5mm R$0,40 
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Conforme se observa na lista dos preços e materiais, tem-se na montagem do protótipo um 

baixo custo. 

 

1. DISCUSSÕES DOS RESULTADOS INICIAIS 

Neste tópico, aborda-se a proposta do protótipo e suas características. Em seguida, 

apresentamos a montagem. Mostra-se o seu funcionamento, como se deu cada etapa do processo de 

montagem e testes realizados no protoboard. 

Imagem do circuito desenvolvido 

 

Caixinha de tomada e de 

passagem 

R$3,00 

Cabo de alimentação R$4,00 

Emborrachado R$2,00 

Transistor R$0,50 

Resistor 220  R$0,40 

Joelho R$2,00 

Fita isolante R$4,00 

Total do custo do protótipo: R$107,80 

3280 



 
 

IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

8 

Fonte: Elaborado pelos autores 

Na imagem acima, verificamos a montagem do circuito, no qual se constata todos os 

componentes utilizados, assim como os testes dos circuitos e funcionamento. 

 
  

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

Imagens do circuito em funcionamento, bem como a montagem inicial do protótipo da 

bengala com 90 cm. 

No que tange às dificuldades no decorrer da montagem e ativação da bengala automatizada 

destacamos que: 

 Correção dos códigos, em virtude de alguns erros que surgiram na programação, dentre 

eles: declaração de variável, 

 Instalação do sensor ultrassônico, tendo em vista que no primeiro local que ficava na 

parte inferior da bengala, observamos que ocorria problemas na identificação dos 

obstáculos, em seguida, colocamos no meio da bengala, caixa na qual encontra-se o 

circuito 
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 O uso do led pode ser facultativo, haja vista que pode ser retirado sem prejuízos, pois a 

função dele é a identificação da ativação do circuito para uma pessoa que possui a 

deficiência visual não será tão funcional, mas pode servir de elemento que mostra que o 

circuito foi ativado. 

 Adaptação do circuito da bengala.  

Imagem do protótipo alfa 

 

 

Na imagem, observa-se os materiais: tubo de pvc, joelho para cano, fita isolante para 

prender os fios jumpers, pedaço de emborrachado para proteger e fechar, os elementos do circuito 

(arduino uno, na lateral a protoboard, buzzer (sensor/buzina sonora), cabo de alimentação, pilha 9v, 

led, transistor e o ultrassônico. 

Quanto à programação, não identificamos dificuldades. Na parte de construção, a primeira 

dificuldade foi como integrar o circuito na bengala sem perder a sua portabilidade, visando 

preservar ao máximo a parte estética, para isso, foi colocado uma pequena caixa um pouco acima do 

meio da bengala para que fosse acoplado o circuito. Outro problema foi o sensor ultrassônico o qual 

foi inicialmente instalado na parte inferior da bengala, o que impediu seu perfeito funcionamento, 

pois não detectava seus obstáculos muito bem, ou detectava muito em cima, mesmo sendo 

programado para trabalhar com uma distância maior, acredito que por esta em local baixo, o 
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comprimento das ondas eram também baixos, o que dificultava seu funcionamento. Mas ao colocar 

na parte de cima do protótipo, seu comprimento de onda melhorou consideravelmente, melhorando 

sua performance ao detectar obstáculos. 

Com os experimentos realizados concluímos que o protótipo da bengala automatizada 

atingiu os objetivos desejados, de forma que integramos a parte eletrônica e a parte de programação 

para realizar a automação, bem como se encontra aberto para maiores ajustes caso venha a ser 

implantado. Em pesquisas futuras, pretendemos avançar tecnologicamente, tendo em vista que 

iremos substituir a fita isolante, pois pretende-se soldar os componentes, retirando a necessidade do 

uso placa protoboard, adicionar um sensor de vibração caso o usuário queira desativar o sonoro, 

bem como retirar o arduino, inserindo o chip ATmega. Considerando as possibilidades de 

desdobramentos deste trabalho, vislumbramos também incluir no protótipo ora apresentado, (em 

pesquisas futuras), aprimorar a qualidade, pretendemos mais avançado tecnologicamente, tendo em 

vista que iremos substituir soldar os componentes, retirando a necessidade do uso placa protoboard, 

adicionar um sensor de vibração (vibrador 3v), caso o usuário queira desativar o sonoro, bem como 

retirar o arduino, inserindo o chip ATmega (ATMega328 é o microcontrolador de Atmel em que o 

Arduino UNO é baseado), bem como adicionar o sensor IR infravermelho que irá promover mais 

eficiência no uso da bengala, pois irá contribuir com a melhoria da locomoção e acessibilidade, pois 

com a sinalização de uma fita isolante, para deixar mais moderno, portátil. Ademais, almejamos 

criar um mecanismo de proteção para que a bengala possa ser utilizada em períodos de chuva, 

protegendo os componentes eletrônicos. 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por fim, os resultados obtidos são satisfatórios, considerando que o protótipo desenvolvido 

além de seguro e confiável, demonstra economicidade, sustentabilidade, funcionalidade, praticidade 

e eficiência identificando obstáculos com precisão, alertando com mecanismo sonoro e posterior 

com vibração, na versão mais avançada, na detectação de objetos e pessoas, ajudando a evitar que 

os usuários tropecem em percursos no contexto escolar e em outros ambientes. O protótipo se 

comportou conforme esperado. É um protótipo inicial, mas bem funcional e com baixo custo de 

produção e reaproveitamento de materiais. 
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 RESUMO

O  Núcleo  de  Extensão  e  Prática  Profissional  da  DIACON  (NEPPCON)  presta  serviços
técnicos  na  área  da  construção  civil,  proporcionando  aos  alunos  a  prática  profissional,
desenvolvendo atividades relativas à sua formação. Composto por uma equipe de alunos e
professores,  que  revezam  no  auxílio  do  desenvolvimento  dos  projetos,  tendo  como  seu
público-alvo:  famílias  de  baixa  renda  e  instituições  filantrópicas.  Do ano  de  2011  até  o
primeiro semestre  do ano de 2019, deram entrada no núcleo 577 processos,  dessa forma
constataram-se a importância e o impacto que este gera na sociedade.

PALAVRAS-CHAVE:  Prática  profissional,  Extensão,  Famílias  de  Baixa  Renda,  Projetos,

Formação.

  

ABSTRACT

DIACON's  Extension  and  Professional  Practice  Center  (NEPPCON)  provides  technical
services  in  the  field  of  civil  construction,  providing  students  with  professional  practice,
students  develop activities  related  to  their  training,  composed by a  team of  students  and
teachers  who  take  turns  helping  to  develop  projects.  Targeting  low-income families  and
philanthropic  institutions.  From 2011  to  the  first  semester  of  2019,  577  processes  were
brought to the nucleus, thus revealing the importance and impact that the nucleus generates
on society.

KEYWORDS: Professional practice, Extension, Low Income Families, Projects, Training.

 

3285 



1.INTRODUÇÃO

A indústria da construção civil é um setor que estimula a economia nacional, gerando
na sociedade a criação de empregos pelo alto movimento financeiro, isso permite inferir a
busca  por  meios  que  não  só  auxiliam  eficiência  na  execução,  mas  também  proporciona
regularidade.  No Brasil,  a construção civil é responsável por uma significativa parcela do
Produto Interno Bruto (PIB) e por um representativo contingente de empregos, gerados direta
ou indiretamente, no país. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), o valor do PIB em 2017 foi de aproximadamente R$ 6,5 trilhões de reais, sendo a
indústria da construção civil responsável por cerca de 5,2% deste valor. No que diz respeito à
geração de empregos, no ano de 2015, o Brasil possuía algo em torno de 101,9 milhões de
pessoas empregadas, destas 8,6 milhões tinham empregos ligados à construção (IBGE apud.
CBIC, 2015), assim o fomento nessa área provoca busca de profissionais que estejam bem
preparados.

A  importância  de  uma  prática  profissional  para  o  estudante  possibilita  o
engrandecimento  dos  conhecimentos  adquiridos  em  sala  de  aula,  além  de  permitir
aprendizados técnicos e comportamentais do mercado de trabalho na área da construção civil.

Diante desse cenário, destaca-se a importância da elaboração de projetos, dentro das
normas vigentes, com o intuito de tornar cada vez mais sustentável, eficiente e com o mínimo
de  desperdícios. Nesse  sentido,  a  necessidade  em  oportunizar  não  só  aos  discentes  da
construção  civil  uma  prática,  mas  também  a  possibilidade  em  beneficiar  a  comunidade
externa,  por meio de assistências técnicas,  surgiu, assim, o Núcleo de Extensão e Prática
Profissional da Diretoria Acadêmica de Construção Civil (NEPPCON). 

O  NEPPCON  tem  como  público-alvo  a  comunidade  carente  e  instituições
filantrópicas, permitindo a elas o desenvolvimento de projetos arquitetônicos, de instalações
hidráulicas,  sanitárias  e  elétricas,  levantamentos  topográficos,  como  os  de  projetos
regularização  fundiária,  todos  eles  de  excelente  qualidade.  Dessa  forma,  o  escritório
proporciona  aos  alunos  uma  consolidação  dos  conhecimentos  técnicos,  como  também
permite  vivenciar  comportamento  e  postura  profissionais,  proporcionando  uma  excelente
capacitação para entrar no mercado de trabalho. Analogamente, o objetivo do núcleo é de
oferecer serviços técnicos de qualidade aos beneficiários, além de tornar possível uma prática
profissional aos discentes de forma competente.

 2.  METODOLOGIA

O NEPPCON contém uma equipe de aproximadamente 40 estagiários, divididos entre
bolsistas e voluntários, que disponibilizam 15 horas semanais para atividades no escritório.
Os participantes do NEPPCON são alunos dos cursos técnico de Edificações nas modalidades
integrado e subsequente, além dos alunos da graduação em Tecnologia em Construção de
Edifícios. A equipe é composta também por nove professores e uma técnica administrativa,
que  se  revezam no  auxílio  do  desenvolvimento  dos  projetos  e  visitas  técnicas.  O apoio
técnico do corpo docente da instituição torna possível realizar uma variada gama de serviços
que compreende as seguintes áreas:  Projetos (instalações elétricas, de segurança, incêndio,
hidrossanitárias,  pluviais,  levantamento  topográfico  (situação e  locação)  e  arquitetônicos),
memoriais descritivos e laudos técnicos.

A  dinâmica  instalada  no  NEPPCON  parte  do  princípio  do  aluno  estagiário  estar
inserido no mercado de trabalho de um escritório de projetos, cabendo a ele responsabilidades
durante todo o serviço prestado. A Figura 01 mostra o fluxograma de funcionamento das
atividades  no  Núcleo.
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Figura 01 – Fluxograma das etapas desenvolvidas pelo NEPPCON. 

Inicialmente, é realizado o atendimento ao cliente, efetuando seu cadastro, e coletando
todos os dados necessários para realização do projeto: documento com foto, comprovante de
renda e documentos do imóvel.

 Após efetuar  o cadastro,  é  denominado ao cliente  um número para a  criação do
processo solicitado, ou seja, o sistema organizacional do núcleo segue uma ordem numérica
necessária  para  seguir  com  o  agendamento  de  visitas.  Ainda  na  etapa  do  atendimento,
analisa-se a renda do cliente para saber se está inserida nos parâmetros (até dois salários
mínimos) do escritório. 

Em seguida,  o  processo criado através  do  cadastro,  entra  para  o  agendamento  de
visitas. Este é feito de acordo com a ordem numérica, e conta com o transporte da instituição
programado antecipadamente. A visita é realizada por três estagiários, sendo um encarregado
do projeto e os outros dois auxiliam no levantamento de dados, além do professor ou técnico.
Na coleta das informações em campo, desenvolve-se o croqui para o projeto, sendo possível
pôr em prática os aprendizados em sala de aula, como, por exemplo, a utilização da Estação
Total para obter dados topográficos. Os discentes encaminhados para visita verificam a rota
para o local e equipamentos necessários como: trenas e pranchetas.

Após  a  visita  técnica,  é  elaborado  o  projeto,  no  qual  o  estagiário  tem  a
responsabilidade  até  a  entrega  ao  cliente.  Esse  processo  permite  ao  aluno  desenvolver
atividades relativas à sua formação técnica, além de requerer ao projetista/discente iniciativa,
liderança e trabalho em equipe, com atividades complementares ao ensino promovido em sala
de  aula,  sempre  acompanhado  do  professor.  De  forma  geral,  a  estrutura  oferecida  pelo
NEPPCON conta com: 15 computadores, uma plotter para impressão dos projetos quando
necessário,  diversos materiais  essenciais  para o bom funcionamento como, por exemplos,
variados tipos de trenas, a laser, metálicas e fita, pranchetas, estação total, retroprojetor, entre
outros materiais fundamentais para a parte técnica e administrativa do núcleo. É assegurado
ao  aluno  todas  as  condições  para  a  construção  de  um  projeto  de  excelência  e  alta
performance.

Ao final da concepção do projeto, é requerido ao aluno a elaboração de um relatório
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de atividade de prática profissional, no qual descrevem-se todas as atividades realizadas no
processo, incluindo as visitas técnicas e reuniões para debater  as estratégias  utilizadas  ou
sanar dúvidas dos clientes. Nessa etapa, o aluno é responsável por descrever as atividades
realizadas nas visitas técnicas e as desempenhadas no escritório.

 3.  RESULTADOS ALCANÇADOS

As  atividades  no  NEPPCON iniciaram  no  ano  de  2009,  no  entanto,  os  registros
arquivados são a partir do ano de 2011. Durante o período de 2011 e o primeiro semestre de
2019, a quantidade de projetos concluídos, em desenvolvimento e suspensos pelo núcleo foi
no total de 577. Os projetos concluídos foram finalizados e entregues aos clientes. Os em
desenvolvimento ainda estão sendo elaborados pela equipe e os suspensos são aqueles que
foram aprovados inicialmente, porém interrompidos, seja por não se enquadrar nos quesitos
do escritório ou desistência/falta de contato do interessado. 

Os serviços oferecidos pelo NEPPCON compreendem vários tipos de projetos tais
como o de instalações hidrossanitárias, pluvial, elétrico, esgoto, ar-condicionado, segurança e
incêndio,  além  dos  levantamentos  topográficos  para  a  realização  dos  projetos  de
regularização  fundiária,  tais  como  usucapião,  desmembramento  e  remembramento.  A
variedade ofertada exprime uma vasta experiência profissional dos discentes do núcleo, além
de proporcionar aos beneficiários projetos diversos de excelente qualidade.

Em consideração as informações destacadas, podemos ressaltar que o tipo de projeto
mais executado dentro do escritório de extensão é o de regularização fundiária, que segundo
o  Ministério  das  Cidades  (BRASIL,  2015),  citando  a  Lei  n.º  11.977/2009,  consiste  no
conjunto de medidas jurídicas, urbanísticas, ambientais e sociais que visam a regularização de
assentamentos irregulares e à titulação de seus ocupantes, de modo a garantir o direito social
à moradia. Sendo assim, o NEPPCON conta com um projeto de extensão interno denominado
REURB, responsável  pelo acompanhamento  desses projetos  de regularização fundiária.  É
válido destacar que além da regularização fundiária o escritório desenvolve outros tipos de
projetos como citado no parágrafo anterior e quantificado no Gráfico 02 a seguir.

 Gráfico 02 – Quantitativo dos projetos solicitados 
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Como é apresentado no Gráfico 03, no período que compreende de 2015 até 2019, o
NEPPCON  oportunizou  a  prática  profissional  a  307  alunos,  onde  o  tempo  médio  de
permanência no Núcleo é de 6 a 12 meses.  Os alunos do ensino integrado ingressam no
NEPPCON no terceiro ano do curso; já os discentes na modalidade subsequente e os alunos
da graduação ingressam no terceiro período.

Gráfico 03 – Quantitativo dos alunos que ingressaram no NEPPCON.

4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa  forma,  o  NEPPCON  é  um  núcleo  de  referência  à  prática  profissional  no
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Apresenta-se
como  uma  excelente  alternativa  de  experiência  de  mercado,  além  de  proporcionar  uma
vivência com projetos sustentáveis, eficientes, dentro das normas vigentes e com o mínimo
de desperdícios. A continuidade das atividades é de extrema importância para o instituto, em
termos de atividade de extensão, para a comunidade,  que tem uma oportunidade de obter
projetos, e para os alunos que têm a oportunidade de desenvolver seu espírito empreendedor,
liderança e de trabalho em equipe, ainda é importante destacar a alta performance profissional
com atividades complementares ao ensino promovido em sala de aula.
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1 RESUMO 
Uma das principais atividades econômicas nos arranjos produtivos do Seridó é a 

indústria de vestuário. Nesse cenário, destaca-se a formação de facções que assumem o 

papel, algumas vezes, de principal fonte de renda de municípios no Seridó. No entanto, 

apesar da importância econômica das facções, essas empresas ainda enfrentam as mais 

variadas limitações tecnológicas. As limitações abrangem desde a área de hardware, com 

a finalidade de controlar a produção, até softwares capazes de gerenciar e administrar a 

produção, recursos humanos e relatórios. 

A partir da importância e a necessidade enfrentadas pelas facções, esse projeto tem 

o objetivo de desenvolver um sistema capaz de auxiliar o gerenciamento de facções, 

denominado de BR-CONFECÇÃO. Através desse sistema será capaz de gerenciar e 

administrar de maneira mais precisa uma facção aumentando a sua produção, 

lucratividade, rentabilidade e, consequentemente, melhorar o potencial econômico da 

região do Seridó. 

 

2 ABSTRACT 
The clothe industry is one of the most important industrial branch of Seridó’s 

economy. In this scenario, usually the clothes factories shows up as the main source income 

of Seridó’s cities. However, considering the economical importance of this factories, they 

suffer from a lot of technological limitations. These limitations covers since the hardware 

area, with the objective of controlling the production, to the software area, capable of 

managing the production, human resources and reports. 

 Considering the importance and needs faced by the factory, this project has 

the objective of developing a system capable of helping in the management of the factory, 

called BR-CONFECÇÃO. This system will make the management more precisely, 

increasing the production, profitability and consequently the economic potential of the 

region. 

 

3 INTRODUÇÃO 
 

PALAVRAS-CHAVE: Seridó. Softwares. Facções. Gerenciar. Produção. 

KEYWORDS: Seridó.  Softwares. Clothe factories. Management. Production. 
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 Uma facção, no geral, oferece tais serviços a empresas do setor têxtil que já 

possuem uma marca e público consolidado. Desta forma, garante-se uma cooperação 

mercadológica e industrial onde a concorrência seria inviável, tendo em vista a velocidade 

das mudanças de demanda no mercado da moda, que exige também uma mão de obra 

qualificada e adaptável às circunstâncias de mercado, fator imprescindível ao sucesso de 

uma empresa no ramo da indústria têxtil. (SEBRAE, 2016). 

Devido ao mercado altamente competitivo nesse ramo, a indústria tem buscado se 

reciclar e se renovar todos os dias. Sendo assim, a busca pela melhoria dos produtos e da 

produção em alta escala é cada vez mais constante entre as empresas. Com base nisto, 

acredita-se que o desenvolvimento de um software capaz de controlar o ponto dos 

funcionários, como também a produção deles, centralizando grande parte do controle da 

facção em uma plataforma web, seja bastante vantajosa. 

Nessa perspectiva é que surge o BR-CONFECÇÃO, o qual esse trabalho propõe a 

continuação do seu desenvolvimento que antes tinha o nome de SGF - Sistema de 

Gerenciamento de Facções. 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Desde a pré-história o homem necessita transformar matéria prima em produtos para 

o seu uso próprio fazendo uso do que tem ao seu dispor, desde o trabalho puramente 

manual, como por exemplo o sapateiro da idade média, ele preparava o couro, corava com 

a tesoura e costurava com linhas e agulhas próprias. (PORTALBRASIL, 2018) 

Já na idade moderna, a produção era crescente ao mercado, com isso os 

trabalhadores passaram a ficar cada vez mais organizados e fazendo a melhor divisão, 

caracterizando a divisão do trabalho em paralelo também veio o aumento no lucro e 

produção (PORTALBRASIL, 2018). 

Hoje em dia, cada vez mais a tecnologia avança, principalmente na área da produção 

industrial. Sendo assim várias inovações sempre estão vindo para os campos de 

automação industrial, controle e tecnologia da informação. 

Um dos pilares fundamentais da automação dos processos na indústria é a utilização 

de um software robusto e completo para gerenciar os processos, estimar corretamente os 

custos e passar uma visão clara sobre a produtividade do negócio (QAMETRIK, 2018). 

As implicações de contar com um software capaz de controlar em tempo 

real a quantidade de estoques disponíveis são imediatas. Por meio desse tipo de 

programa, a gestão pode trabalhar melhor prazos e estabelecer prospecções para 
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vendas maiores, já projetando o quanto sua linha de produção é capaz de suportar. 

[...] (ADMINISTRADORES, 2014). 

Isso caracteriza a automação nos mais diversos tipos de produções existente em 

todos os locais. Essa automação consiste em conjunto de métodos que juntam hardware e 

software. A aplicação dessas tecnologias no ambiente industrial possui várias vantagens, 

entre elas o Aumento da produtividade e a diminuição dos custos de produção 

(PORTALEDUCACAO, 2018). 

O aumento na produtividade é certamente um dos benefícios mais significativos da 

automação e que as indústrias mais visam é o aumento da produtividade. Essa permite o 

alcance de ciclos de produção mais velozes, consequentemente mais produtiva 

(PORTALEDUCACAO, 2018). 

Por sua vez, baixar custo da produção parece ser inicialmente paradoxal, mas 

apesar de as vezes a implementação de maquinas e softwares serem elevados a depender 

do caso, os resultados provenientes dessa reformulação da linha de produção permitem 

que o dinheiro que foi investido inicialmente seja recuperado em um curto espaço de tempo. 

(PORTALEDUCACAO, 2018). 

Outras vantagens da automação industrial são: 

• Diminui o tempo de produção 

• Operações em tempo real 

• Melhoria na qualidade do produto 

• Competitividade 

• Monitoramento 24 horas 

• Maior volume de produção 

• Maior precisão 

Nesse sentido, a automação industrial consegue de forma prática aumentar a 

qualidade e a velocidade da produção dessas facções. Podemos definir a automação como 

sendo todo processo que realiza tarefas e atividades de forma autônoma ou que auxilia o 

homem em suas tarefas do dia a dia (ROSARIO, 2009). 

Além da automação industrial através de hardwares e máquinas, outro fator que 

pode contribuir para o desenvolvimento de uma indústria é a utilização de softwares para 

auxiliar no gerenciamento dos vais diversos tipos de empresas já é um tema amplamente 

discutido na literatura. A final, o fracasso ou o sucesso de um negócio é influenciado 

diretamente pela sua gestão. Os softwares com essa finalidade se expandiram de tal forma 

que ganharam uma nomenclatura especial ERP (Enterprise Resource Planning). Segundo 
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SEBRAE (2016), ERPs são "sistemas integrados de gestão auxiliam empresários de vários 

segmentos a controlar os dados da sua empresa e a tomar decisões mais assertivas com 

base neles". 

 MOURA (2017) apresentou um estudo de caso do uso de softwares na gestão na 

controladoria no setor de construção civil. Por sua vez, a SysTêxtil desenvolveu seu próprio 

para atender as necessidades especificas da indústria têxtil. SysTêxtil atende a 

administração de toda a cadeia comercial e produtiva. Portanto, setores como responsáveis 

pela compra de matéria-prima e da gestão de estoques são auxiliados pelo seu sistema. 

Além disso o sistema é responsável pelo planejamento de produção, distribuição, gestão 

financeira e fiscal e até mesmo do comércio final da venda do produto. 

Fica evidente que a utilização desses sistemas não é apenas uma mera opção para 

melhoria de produção, mas sim um fator decisivo para permitir o potencial competitivo em 

relação a concorrência. Nesse cenário ainda não existe sistemas voltados especificamente 

para a área de vestuário, de tal forma que o pioneirismo na área definirá a continuidade 

desse setor. 

Com base nessas principais vantagens, concluímos que a aplicação da automação, 

seja por softwares ou hardwares, é fundamental no mercado contemporâneo, 

principalmente para criar um diferencial que permita a sobrevivência do empreendimento 

em mercados acirrado (PORTALEDUCACAO, 2018). 

Visando especialmente o caso das facções, o principal foco da automação, é 

melhorar o controle de funcionários e as suas respectivas produções, já que os municípios 

do Seridó estão em crescente melhorias quando se trata de investimento de facções de 

confecção estimulados por projetos da região, como o Pró-sertão que tem público alvo os 

empresários que pretendem montar facções e aqueles que já possuem, recebendo 

incentivo de crédito, junto com capacitações para atender exigências de grandes indústrias, 

com isso  já foram criadas 120 facções que geram cerca de 4 mil empregos, 85% está 

localizada no Seridó. (FIERN, 2018) 

5 METODOLOGIA 
5.1 Planejamento 

Após a elaboração inicial do que seria constituído o SGF por inteiro, ele foi dividido 

em partes para serem feitas separadamente com finalidade de cada uma ser desenvolvida 

da melhor maneira possível recebendo atenção total da equipe para que no final tudo 

ocorresse como planejado. 
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5.1.1  Módulo Controlador de Rendimento (MCR) 

A função do MCR é bem simples, porém vital para que todo o projeto funcione de 

forma plena. Ele quem faz a contagem de cada peça produzida de um funcionário que já 

está cadastrado previamente no sistema, o incremento da quantidade de peças é feito 

quando é apertado um botão no hardware. 

Após ser feito esse incremento, as informações sobre a produção do MCR são 

enviadas para o servidor do BR-CONFECÇÃO, pessoas autorizadas podem fazer o 

acompanhamento do desempenho de produção, tanto individual quanto geral da fábrica. 

Todo conjunto de hardwares se comunicam entre si através de um protocolo de rede 

sem fio implementado exclusivamente para esse projeto. Com isso, é possível que as 

informações de produção sejam compartilhadas entre si até chegar no servidor principal, 

assim, é possível tratar os dados e inferir informações sobre a produção. 

5.1.2 Software 

Em paralelo ao desenvolvimento do MCR, também foi criada uma plataforma online 

de gerenciamento da facção. Esta plataforma contém diversas funcionalidades que estão 

disponíveis a todos os usuários cadastrados, o que diferencia sãos os níveis de acesso que 

cada um tem, por exemplo, gerentes e secretários tem acesso a funcionalidades distintas 

a de um usuário cadastrado como costureiro. 

5.1.3 Comunicação entre plataformas 

O processo de incrementação do número de peças produzidas acontece da seguinte 

forma: após o funcionário se autenticar no MCR presente em sua máquina de costura, ele 

está apto a começar a produzir, o funcionário digita o número de peças que ele produziu no 

MCR, a partir daí, o MCR se encarrega de fazer o envio para a Central, esta, ao receber os 

dados, se conecta com o banco de dados do sistema e consegue incrementar a quantidade 

que chegou do MCR nos dados da produção do funcionário presente no banco de dados. 

Esse processo também é descrito na figura 1. 

 
Figura 1 Comunicação entre as plataformas 
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5.1.4 Aplicação 
Chegado ao término da programação, todos os objetivos foram concluídos com 

sucesso de acordo com o planejamento inicial, tanto a parte de software como a hardware. 

Assim, basta apenas colocar em prática tudo o que foi feito para que seja visto a 

melhoria real que esse sistema pode dar à produção de uma fábrica. Já foi feito o diálogo 

com empresas parceiras para que pudessem ser pioneiras no uso desse projeto. 

5.2 Planejamento 

Para que todo o planejamento fosse concluído com sucesso, foi necessário ir em 

busca de soluções em diversas áreas de disciplinas abordadas na grade curricular que o 

curso oferece, desde a programação web até conhecimentos de eletrônica e seus 

componentes. 

A plataforma web foi desenvolvida em principalmente em Django, mas também foram 

usadas ferramentas fora da linguagem python, como HTML e seus recursos visuais. O 

hardware foi desenvolvido com arduino, sendo necessário a inclusão de um modulo de 

comunicação (Nrf24l01).  

5.2.1 HTML 
Criado em 1980 por Tim Berners-Lee, o HyperText Markup Language (Linguagem de 

marcação de hipertexto, traduzido), ou somente HTML, como é conhecido popularmente, 

tem como objetivo organizar, através de marcações, conhecidas como tags, informações 

de um site, como imagens, links, tabelas, formulários e textos. O código feito em HTML é 

interpretado pelo browser e utiliza de uma sintaxe simples e de fácil aprendizagem, 

podendo ser utilizada por qualquer tipo de pessoa para criação de sistemas, blogs pessoais 

e educativos. (HOSTINGER, 2018). 

5.2.2 CSS 
O Cascading Style Sheets¸conhecido no ramo da programação WEB por CSS, é 

uma folha de estilo que serve para melhorar e estilizar a apresentação dos conteúdos do 

HTML. Começou a ser projetada em 1994 por Hakon Lie, mas ganhou força somente entre 

os anos de 1997 e 1999. Enquanto o HTML é utilizado somente para dar significado aos 

objetos no site, sem muitas opções de personalização, o CSS é especializado em modificar 

os aspectos visuais desses objetos. (INFOESCOLA, 2018) 

5.2.3 Bootstrap 
O Bootstrap foi desenvolvido por Jacob Thorton e Mark Otto, ambos engenheiros do 

Twitter, ele é um Framework de front-end que possui de recursos que auxiliam nos códigos 

de HTML, CSS e Java Script. Foi criado com o intuito de otimizar e padronizar os aspectos 

visuais e interativos dentro da plataforma, como era um trabalho em equipe, na maioria das 
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vezes as coisas não saíam de maneira organizada, com várias discrepâncias. Após 

perceberem o grau de importância do projeto que eles haviam criado, eles disponibilizaram 

o código no GitHub, que é um repositório para guardar os códigos e esses códigos podem 

ser disponibilizados para as outras pessoas. (CIAWEBSITES, 2018) 

5.2.4 Python e Django 
Python é uma linguagem de programação que teve sua primeira versão lançada em 

fevereiro de 1991, além de uma sintaxe simples e direta, o Python possui várias bibliotecas 

e Frameworks que auxiliam ao programador a desenvolver suas aplicações (PYTHON, 

2018), uma delas é o Django, que é um Framework para desenvolvimento WEB de código 

aberto que ajuda o programador a desenvolver sua aplicação de uma maneira bem mais 

rápida e eficiente. (DJANGOGIRLS, 2018) 

5.2.5 Arduíno 
O Arduino foi criado em 2005 por um grupo de 5 pesquisadores: Massimo 

Banzi, David Cuartielles, Tom Igoe, Gianluca Martino e David Mellis. O objetivo era 

elaborar um dispositivo que fosse ao mesmo tempo barato, funcional e fácil de pro-

gramar, sendo dessa forma acessível a estudantes e projetistas amadores. Além 

disso, foi adotado o conceito de hardware livre, o que significa que qualquer um 

pode montar, modificar, melhorar e personalizar o Arduino, partindo do mesmo 

hardware básico. (FILIPEFLOP, 2014) 

5.2.6 Nrf24l01 
O chip nRF24L01+, da Nordic, é uma dessas maravilhas da tecnologia mo-

derna: reúne transmissão e recepção em um mesmo componente, consome pouca 

energia (pode funcionar meses ou até anos com uma pilha AA), transmite/recebe a 

até 2Mbps e encapsula boa parte da complexidade da comunicação digital via rádio, 

deixando os microcontroladores livres para se preocupar com as demandas da apli-

cação.(AUGUSTO CAMPOS, 2017) 

6 RESULTADOS E DISCURSÕES 
Com o término do projeto, todas as metas estabelecidas em seu início foram 

cumpridas dentro do prazo, a plataforma, juntamente com os Módulos de Controle de 

Rendimento, está implementada de acordo com o planejado. 

Segue abaixo imagens e descrições de todos os resultados obtidos durante a execução do 

projeto. 

6.1 Login 

A primeira tela do sistema web, conforme apresenta a figura 2, é a tela de login, ela 

irá barrar a entrada de qualquer um que não esteja autorizado, ou seja, apenas os que 
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estão cadastrados podem fazer uso do sistema. 

 
Figura 2 tela de login 

6.2 Recuperar senha 

Caso usuário não se recorde qual a sua senha ele pode utilizar o link da página de 

login descrito como “Dificuldades no acesso?” (figura 2), ao apertar este botão ele será 

redirecionado para esta página (figura 3). Aqui pode-se recuperar a senha por meio do email 

do usuário cadastrado. 

 
Figura 3 recuperação de senha 

 

6.3 Início 

Após o login ser autorizado o usuário será redirecionado para esta tela, representada 

na figura 4. Por aqui é possível ter acesso a diversas informações, como os números de 

contas cadastradas e os seus respectivos tipos, a produção que se obteve no mês (por 

3300 



11 
 
 

hora/dia e o total) em que o usuário está acessando e o funcionário do mês, que é aquele 

que conseguiu a melhor produção entre todos os funcionários. 

Ainda é possível visualizar as informações dos melhores 10 funcionários, que são 

classificados de acordo com a suas produções. Através da tela de início é possível se ter o 

primeiro contato com o menu. 

 
 

Figura 4 Tela de inicio 

6.4 Tela de administração de funcionários 

Na figura 5 está expressa a tela de administração de funcionários. Esta é a tela com 

maior número de funcionalidades interativas que podem ser utilizadas, dentre elas temos: 

• a pesquisa por funcionários (que também está disponível em todas as outras telas, 

com exceções das telas de login e recuperar senha), que é utilizada inserindo o nome do 

funcionário no campo de pesquisa; 

• o controle de funcionários, onde se pode pesquisar os funcionários, por ordem de 

registro ou rentabilidade, em um determinado período e são organizados em ordem 

crescente ou decrescente;  

• lista de todos os usuários cadastrados no sistema, onde é possível editar, apagar e 

visualizar as informações dos usuários (estas 3 opções só estão disponíveis para o gerente 

e o secretário); 

• visualização dos funcionários: representada na figura 6, essa é acionada pelo botão 

“visualizar”. Espaço reservado para o gerente visualizar as informações dos funcionários, 

aqui é possível ver o nome, email, CPF, cargo, o nome de usuário e o PIS, além disso existe 

uma função disponível para imprimir todos estes dados em pdf. Também é possível ter 
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acesso ao relatório de produção, em pdf, de um determinado mês de um funcionário; 

• Os botões “novo usuário” e “registro de ponto” redirecionam, respectivamente, para 

as telas de criação de funcionários e administração de pontos. 

 

Figura 5 tela de funcionários 

 
 

Figura 6 visualização de funcionário 

6.5 Cadastro de funcionários 

Esta tela, representada na figura 7, permite ao gerente, ou secretário, cadastrar 

novos funcionários, inserindo todas as suas informações de forma correta e escolhendo a 

sua posição, como gerente, secretário ou costureiro. 
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Figura 7 cadastro de funcionário 

6.6 Registro de pontos 

Tela disponível apenas para secretários e gerentes (figura 8). Através dessa pode-

se verificar todos os pontos cadastrados, importar novos pontos para o sistema, ou exportar 

os pontos em PDF para o aparelho do usuário, além de poder filtra-los pela data. 

 
Figura 8 registro de pontos 

6.7 Produção em tempo real 

Tela de produção em tempo real, expressa na figura 9. Através dessa verifica-se o 

gráfico de produção em tempo real, assim como a lista dos 10 melhores funcionários do 

dia, com os seus nomes, média por hora e o total de produção. 
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Figura 9 Produção em tempo real 

6.8 Configuração da conta 

Tela reservada para cada usuário, exibição na figura 10, local disponível para 

alteração da senha ou da imagem de perfil. 

 
Figura 10 Configurações da conta 

6.9 Estoque e encomendas 

 É possível também, como mostra na figura 11 e 12, controlar o estoque de peças 

que estão em fábrica e todas as encomendas que já foram solicitadas. Com isso, o 

administrador consegue ter uma estimativa com base em sua produção, de quando irá 

entregar ou se já pode entregar as encomendas. 
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Figura 11 Controle de encomendas 

 
Figura 12 Controle de estoque 

 

6.10 Módulo de comunicação 

Esse é um dos pontos fundamentais para a execução do BR-CONFECÇÃO, sem ele 

a comunicação entre as máquinas e o servidor seria impossível. O módulo utilizado é o 

nrf24l01 (figura 13), que utiliza a comunicação sem fio e consegue se comunicar com vários 

outros módulos por meio de endereços que são atribuídos a cada um. A partir da 

comunicação desses é possível enviar as informações de produção, que são coletadas 
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pelos arduinos, para o módulo máster, ou seja, aquele que tem acesso ao servidor web, 

fazendo assim a ligação entre as máquinas e o servidor. 

 
Figura 13 módulo nrf24l01 

6.11 Placa 

O circuito representado na figura 14, mostra toda a ligação que é estabelecida entre 

os componentes utilizados para fazer a comunicação com o sistema web. 

 
Figura 14 circuito da placa 

 
6.12 Case 

A case (figuras 14), ou caixa, do projeto é o que dará estética e suporte para guardar 

os componentes necessários para o funcionamento do hardware do projeto, dentro dessa 

tem-se a placa, os conectores para o LCD e o transformador de 220V para 5V; por fora tem 

o LCD, o teclado e o conector de tomada que será utilizado para levar energia a máquina 
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do funcionário. 

 
Figura 14 case - parte externa 

O projeto de case original (figura 15) seria feito com uma impressora 3D, mas essa 

acabou por apresentar falhas eletrônicas, e por falta de outro equipamento que conseguisse 

fazer a produção, acabaram por impossibilitar a produção das cases. 

 
Figura 15 case – projeto inicial 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Este projeto teve como objetivo o desenvolvimento da plataforma do BR-

CONFECÇÃO. As funcionalidades foram criadas com êxito, como, por exemplo, os pontos 

dos funcionários e a comunicação do módulo nrf24l01 com o banco de dados. A aplicação 

web foi totalmente desenvolvida de forma simples e intuitiva para os usuários, com várias 

funcionalidades que possibilitarão uma melhor administração das facções. Este projeto 
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permitiu adquirir um vasto conhecimento, principalmente, nas áreas de programação e 

eletrônica, além do que já nos era proporcionado em sala de aula. 
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CLoDA- CRACHÁ DE LOCALIZAÇÃO E DIRECIONAMENTO 
AUXILIAR 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo desenvolver um sistema para auxiliar a locomoção de pessoas 
com deficiência visual ou auditiva, dentro das dependências do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Campus Natal – Zona Norte, visando 
enfrentar as dificuldades que visitantes e alunos com essas deficiências enfrentam para se 
deslocarem no campus. Para isso será confeccionado um dispositivo que irá passar as 
informações de onde o utilizador pretende ir e expor as direções por meio de áudio e/ou 
imagens. O dispositivo terá o formato de um crachá, o mesmo será composto de um 
microcontrolador tipo Esp32, módulo Magnetômetro GY-9260, um módulo MP3 DF player 
mini, duas baterias 3.7V, um display OLED I2C para a exibição das localizações e uma série 
de botões com legenda em Braille, que quando apertados, e o local selecionado, o crachá 
reproduzirá, em áudio nos fones de ouvido, as ações a serem seguidas até o local do campus, o 
crachá funcionará da seguinte maneira: um módulo Magnetômetro irá capturar a localização do 
usuário e então ele enviará esses dados para um micro controlador, este irá processar esses 
dados e exibir a direção correta a se seguir no display (OLED) e/ou reproduzir em áudio (fones 
conectados ao módulo MP3). O dispositivo terá três modos de funcionamento: modo auxílio ao 
deficiente visual, modo auxílio ao deficiente auditivo e modo auxílio ao visitante sem 
deficiência. 

PALAVRAS-CHAVE: Geolocalização. Direcionamento. Acessibilidade. Crachá. 

 

ABSTRACT 

 
The aim of this project was to develop a locomotion system for people with visual or hearing 
disabilities, within the premises of the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio 
Grande do Norte (IFRN), Natal - Zona Norte campus. students with these disabilities is not a campus. 
For this will be made a file that will pass as information from where the user intends and export as 
audio files and / or images. The device has the shape of a crater, it will consist of an Esp32 
microcontroller, GY-9260 magnetometer module, a mini DF MP3 player module, two 3.7V batteries, 
an OLED I2C display for a view of the views and a series of Buttons with Braille legend, which pinch 
locations, and the location is selected, ie tapping the headphones, as the actions will be followed to 
the campus location, or badge will work as follows: a Magnetometer module will capture the The 
user's location and then they can send those data to a man or woman who is sure to be displayed and 
displayed in any of our ears (hello). Auditory detachment is visually impaired, hearing impaired and 
non-disabled. 

KEYWORDS: Geolocation. Direction. Accessibility. Badge. 
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QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

Quando são analisadas as porcentagens em relação aos tipos de deficiências, 18,8% 

afirmam ter alguma deficiência visual, enquanto 5,1% declaram que possuem algum tipo de 

dificuldade auditiva. Apesar desta realidade, estas pessoas não encontram uma sociedade 

adaptada e estruturada para suas demandas. É o que apresenta a Pesquisa de Informações 

Básicas Municipais (Munic) de 2014, que mostra que a maioria das prefeituras não promove 

políticas de acessibilidade, tais como lazer para pessoas com deficiência, turismo acessível e 

geração de trabalho e renda ou inclusão no mercado de trabalho. 

Figura 1 Gráfico da População com Deficiência no Brasil 

 

Fonte: IBGE 

 

Uma das formas de melhorar a acessibilidade se encontra em facilitar a locomoção de 

indivíduos, não somente através de melhorias na infraestrutura, mas também auxiliando no 

deslocamento dentro dos ambientes. Se locomover por locais com diversos setores e salas é 

uma dificuldade eventualmente enfrentada pelo público de modo geral, principalmente em 

ambientes com grandes dimensões. Uma das soluções mais tradicionais para essa problemática 

está no uso de placas indicativas dos locais ou através da subdivisão dos ambientes por blocos. 

Infelizmente essas medidas não são eficazes para pessoas com certas deficiências visuais e/ou 

auditivas (esta última, em especial, pela dificuldade de comunicação). 
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Portanto, uma forma de assistir a esse público é o desenvolvimento de uma ferramenta 

que seja capaz de auxiliar no direcionamento em ambientes fechados, possibilitando uma 

independência de seu usuário para conseguir alcançar o local desejado. Neste contexto, optou-

se pela melhoria de um crachá, considerando que este objeto é de grande uso em diversos tipos 

de ambientes, sendo geralmente entregue na porta de entrada. 

1 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

1.1.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um crachá para conduzir o usuário a um local desejado, tanto para pessoas com 

deficiência auditiva e/ou visuais como também para outros que necessitam ir a algum lugar em 

um estabelecimento de grande porte, mas não conhece os caminhos. 

O crachá trabalhará sem o auxílio de dispositivo móvel e os comandos por ele produzidos, 

sairão em formato de som e em formato visual. 

1.1.2  Objetivos Específicos 
 

 Desenvolver um questionário para levantamento de dados. 

 Desenvolver um protótipo Inicial para testes em laboratório. 

 Desenvolver um protótipo funcional para testes em campo, onde será avaliado o uso do 

mesmo em todo o público. 

 

 

3312 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

2 METODOLOGIA  

A primeira etapa do projeto foi o sistema de leituras das grandezas de aceleração 

e de fluxo magnético baseado em três eixos. Junto ao sistema foi anexado o sistema de 

exibição de dados pelo display OLED. 

Agora seguindo em uma segunda etapa do projeto, será dedicada ao estudo 

de algoritmos de menor caminho (para traçar o percurso a ser percorrido pelo usuário) e 

também para o cálculo da posição, como por exemplo o KNN (K-Nearest Neighbor), que 

se baseará nas informações recebidas pelo magnetômetro e acelerômetro, na terceira 

etapa a equipe do projeto irá desenvolver os sistemas e algoritmos que foram definidos 

nas duas etapas anteriores. 

A quarta etapa será essencial para o desenvolvimento do projeto com uma nova 

montagem experimental do protótipo proposto. Para isso, será utilizada uma plataforma 

de prototipagem eletrônica, que concentrará as informações recebidas pelos sensores e 

produzirá o conjunto de instruções para que o usuário possa se locomover de forma 

independente no ambiente escolhido como estudo de caso.  

A última etapa é a integração final entre todas as etapas desenvolvidas e a 

realização de teste envolvendo o protótipo criado, avaliando as técnicas e sistemas de 

posicionamento usados ao longo do projeto. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Muitos sistemas de posicionamento indoor (IPS - Indoor Positioning 

System) existentes são conjuntos ativos baseados em métodos como ultra-som, rádio ou 

ondas ópticas. Tais sistemas são afetados pela flutuação de temperatura e umidade, além 

da presença de barreiras físicas, como muros e paredes ou até mesmo pessoas e objetos 

em movimento, que interferem na propagação da onda eletromagnética (HELLMERS, 

ET. AL., 2013). Em contraste a estes métodos, os campos magnéticos são capazes de 

penetrar em materiais de construção comumente usados sem atenuação ou atraso de sinal, 
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de tal forma que a estimativa da posição não é prejudicada pelas interferências 

relacionadas aos sinais eletromagnéticos.  

Entretanto, apesar das características favoráveis ao uso do campo magnético para 

posicionamento, o uso do magnetômetro está susceptível a eventuais intemperes que 

prejudiquem sua precisão (SHAO, ET. AL., 2016), o que pode ser utilizado outras 

técnicas para balanceamento dos resultados, como o uso de rastreio de movimento do 

usuário.  

Começamos um protótipo inicial para testes, elaboramos um esquemático feito no 

site EasyEDA, este esquemático reúne e interliga todos os componentes para a 

transmissão e recepção de dados, configuramos o layout com todas as trilhas e pinos em 

uma placa duas camadas, onde são usadas as camadas de cima e de baixo da placa de 

cobre.   

Figura 2 Layout da Placa 

Fonte: Autoria Própria 

 

Após isso o layout foi impresso em papel vinil e um processo de transmissão 

térmica foi feita para que o layout presente no papel vinil aderisse na placa de cobre, após 

esta etapa concluída a placa de cobre foi devidamente corroída e os componentes foram 

postos em seus lugares e devidamente soldados e sendo nosso protótipo funcional. 
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Figura 3 Placa com os Componentes 

Fonte: Autoria Própria 

Após isto testamos as conexões e colocamos para funcionar, tendo agora os dados 

do magnetômetro aparecendo no display e todas as conectividades operantes como se 

pode observar na figura: 

Figura 4 Display Oled com os dados do Magnetômetro. 

Fonte: Autoria Própria 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Inicialmente no projeto nós tivemos um problema em nosso projeto, pois 

começamos com um sensor GPS, após alguns testes pudemos observar que não era tão 

eficaz assim por apresentar dificuldades na obtenção de dados em ambientes indoors que 

é onde nosso projeto será aplicado, com isso fomos em busca de meios para solucionar 

este problema, então nosso orientador nos sugeriu o Magnetômetro, e isso acabou por 

solucionar nosso problema com a localização indoors. 

Foi construído um protótipo semi-funcional que atendia aos requisitos iniciais, foi 

possível observar o campo magnético do local, foi feito um mapa magnético de uma sala 

e um menu inicial simulado, os próximos passos são: desenvolver um algoritmo que 

consiga interpretar e gerar uma rota, construir um banco de dados com os dados 

magnéticos inicialmente do nosso campus e, por fim, integrar todos os componentes e 

tecnologias em uma caixa de acrílico onde será usada como crachá. 
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CADEIRANTE, MÁQUINA DE COSTURA E MERCADO DE 

TRABALHO: PERSPECTIVAS DE INCLUSÃO SOCIAL 

Jorge L. F. Rabelo1; João B. Lucena2; Débora S. de A.  Faria;3 Antônio B. de A. Neto4   

1,2,3,4 IFRN –IFRN – Campus Caicó 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O artigo apresenta um dispositivo que está sendo desenvolvido por pesquisadores e estudantes 

do curso de Licenciatura em Física do IFRN – Campus Caicó. O dispositivo permitirá a 

aceleração da máquina de costura industrial ou caseira, sendo acoplado ao encosto da cadeira 

do próprio cadeirante. Esse dispositivo captará a aproximação do operador à máquina, fazendo 

com que o motor seja acionado. De acordo com o grau de inclinação em direção à máquina, a 

aceleração será maior ou menor. Tal pesquisa assume um caráter exploratório, descritivo e 

qualitativo, sendo realizada nos laboratórios de pesquisa do IFRN-Caicó. A ideia é dar à pessoa 

com deficiência de membros inferiores a oportunidade para trabalhar na indústria, tendo em 

vista que existem Leis que amparam e reconhecem esse direito, instituindo cotas conforme 

anuncia a Lei nº 8.213/1991. Como resultados, foi construído o primeiro protótipo do projeto, 

demonstrando, à priori, que o benefício será tanto ergonômico, quanto financeiro, pois o 

material será de custo acessível. 
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Briefly highlight the importance of the scope of experience, which consisted of the 

central objective of the research project, explaining the methodology, the theoretical framework 

and achieved results. Must contain at most 250 words, single spacing, without paragraph and 

citations, justified and utilizing the font Times New Roman, size 12. 

 

KEYWORDS: use until five (5) keywords, separated by dots. 

INTRODUÇÃO  

A integração da pessoa com deficiência na sociedade é tema utilizado com 

frequência na literatura especializada brasileira, na área da reabilitação profissional. 

Figura como um dos principais objetivos na maioria dos estatutos e regulamentos das 

instituições e entidades prestativas de serviços à pessoa com deficiência. Encontra-se 

prevista e amparada legalmente, como direito, na Constituição da República Federativa 

do Brasil, 1988, na Lei Federal nº 7.853/1989, que trata dos Direitos das Pessoas 

Deficientes e em grande parte das Leis Orgânicas dos Municípios.  

A Convenção nº 159/1983 da OIT – Organização Internacional do Trabalho, 

ratificada no Brasil pelo Decreto Legislativo nº 51/1989, artigo 11º, conceitua a pessoa 

com deficiência como: "todo indivíduo cujas possibilidades de obter e conservar um 

emprego adequado e de progredir no mesmo fiquem substancialmente reduzidas devido 

a uma deficiência de caráter físico ou mental devidamente reconhecida". O conceito 

ressalta o caráter funcional das deficiências físicas ou sensoriais, ficando estabelecido 

nesta Convenção que os países signatários têm o dever de se engajarem em atividades 

que permitam a integração da pessoa com deficiência. Ainda, que se forneça a este, 

instrumentos que viabilizem o exercício das atividades profissionais. Esse aspecto 

possibilita que as deficiências, consideradas limitações de caráter instrumental, sejam 

suplementadas por intermédio de instrumentos, próteses e adaptações físicas, superando 

a segregação assistencial que imperava no Brasil, apesar do avanço jurídico norteado pela 

Constituição de 1988.  

Baseado no exposto anteriormente, este artigo relata a criação de uma tecnologia 

assistiva para auxiliar a pessoa com deficiência de membros inferiores a manusear a 
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máquina de costura em sua própria cadeira de rodas. A criação dessa TA fundamentou a 

proposta do Projeto de Pesquisa intitulado Cadeirante, Máquina de costura e mercado de 

trabalho: perspectivas de inclusão social5.  

Essa TA é de vital importância, pois conforme o artigo 37, inciso VIII, da 

Constituição Federal de 1988 "a Lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos 

para as pessoas portadoras de deficiência e definirá os critérios de sua admissão". Na 

esfera privada se institui a obrigatoriedade de reservar postos a portadores de deficiência 

conforme a Lei nº 8.213/1991. Nesse sentido, a Lei nº 8.112/1990, anuncia que a União 

reserve, em seus concursos, até 20% das vagas a portadores de deficiências, respeitado 

nos Estatutos Estaduais e Municipais, para o regime dos servidores públicos.  

Por esse ângulo, essa produção textual in loco tem o objetivo geral de apresentar 

a TA que pretende ser ajustada sob pressão à cadeira do cadeirante operador da máquina 

de costura, com paraplegia ou amputação dos membros motores inferiores, permitindo 

que este se incline para a frente e para trás quando for operar a máquina.  

Foram elencados os seguintes objetivos específicos: identificar as TAs que 

existem no mercado de trabalho para atender à pessoa com deficiência e avaliar materiais 

de baixo custo para produção do dispositivo acoplado ao encosto da cadeira do próprio 

cadeirante que permitirá a aceleração da máquina de costura industrial ou caseira. 

2 METODOLOGIA 

As leituras realizadas possibilitaram um melhor entendimento sobre as metodologias, 

métodos e técnicas de pesquisa. Dentre esses métodos, a investigação qualitativa partiu da 

premissa que por mais simples e evidente que os fatos pareçam, precisam ser observados para 

extrair informações importantes de situações que pareciam comuns. A pesquisa, inicialmente, 

foi bibliográfica, passando a ser de intervenção a partir do momento que serão feitos os testes 

para aprovação e validação do dispositivo.    

 

 
5 Projeto submetido ao edital 01/2019 – PROPI/RE/IFRN – Desenvolvimento de projetos de pesquisa e 

inovação sem financiamente e nem formento. 
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3 INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO E TECNOLOGIA ASSISTIVA 

A indústria do vestuário, no Brasil, participa de forma significativa no crescimento 

econômico e no desenvolvimento do país, sendo responsável por cerca de 9% dos empregados 

da indústria de transformação nacional (FIEP apud LEVORLINO, [20--]). Nesse cenário, é o 

segundo maior empregador e gerador do primeiro emprego. 

 Essa indústria se insere na cadeia têxtil, sendo responsável pelas etapas relacionadas à 

produção do vestuário, desde o beneficiamento das fibras têxteis até a confecção das peças para 

o uso. O mercado da indústria do vestuário desenvolve produtos com conteúdo de moda, sendo 

responsável pela concepção, design no processo de criação, produção manufatureira, 

comunicação e divulgação desses produtos (CAPELASSI, 2010). Esse mercado inclui 

diferentes públicos, desde idosos, crianças e pessoas com deficiência. 

  A indústria de confecção caracteriza-se por ser heterogênea ao abranger muitos 

segmentos, pois conta com a participação de micro e pequenas empresas com forte dispersão 

regional, utilizando uma variedade de matérias-primas e variados processos produtivos e 

tecnológicos (OLIVEIRA, ALMEIDA e SABRÁ, 2011).  

 Conforme Lopes e Oliveira (2010), os avanços tecnológicos se estendem às máquinas 

de costura, que, a partir da utilização de alguns mecanismos automatizados permite a união de 

partes bidimensionais, que previamente cortadas são montadas para produzir uma peça 

tridimensional.  

 Contudo, apesar desses avanços ligados à automação de mecanismos que compõem a 

máquina de costura, como o posicionamento automático da parada da agulha, o acionamento e 

o corte automático de fios e linhas, a indústria do vestuário ainda depende de mão-de-obra direta 

para montar manualmente uma peça.  

No que se relaciona à indústria de confecção no ramo têxtil, continua em constante 

crescimento, absorvendo mão de obra especializada e sendo responsável por grande quantidade 

de importações realizadas pelos países asiáticos. O desafio para essa indústria é incluir, nesse 

contexto, as pessoas com deficiência, especialmente as que possuem deficiência nos membros 

inferiores ou paraplegia. 
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Buscando inserir a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, a Lei de Cotas nº 

8.213/1991, garante a participação deste nesse mercado, obrigando as empresas com mais de 

100 empregados à contratação de um mínimo de 2% de pessoas com deficiência. O que se 

observa na prática é que para essas pessoas o trabalho é, na maioria dos casos, em operações 

manuais auxiliares da costureira, sem que as mesmas possam aprender a costurar e se 

profissionalizar.  

 Por esse ângulo, para que a pessoa com deficiência possa se inserir em empresas ou 

indústrias do ramo têxtil, existem tecnologias assistivas para poder ajudar em sua inclusão. As 

Tecnologias Assistivas -TA são usadas para nominar o arsenal de recursos e serviços que podem 

contribuir para ampliar as habilidades funcionais de pessoas com deficiência. Essa tecnologia 

busca promover a independência e a inclusão dessas pessoas no ambiente pessoal e de trabalho 

(BERSCH &TONOLLI, 2006). 

 Bersch e Tonolli (2006), afirmam que todo recurso ou equipamento desenvolvido sob 

medida para aperfeiçoar e aumentar as capacidades funcionais das pessoas com deficiência é 

considerado tecnologia assistiva. Essa tecnologia vem no bojo da revolução tecnológica, a qual 

caminha para favorecer e simplificar as atividades do cotidiano de pessoas com deficiência, no 

caso da pesquisa “in loco”, de pessoas com deficiência de membros inferiores.  

Conforme Bersch (2013, p. 3) o Secretariado Nacional para a Reabilitação e Integração 

das Pessoas com Deficiência (SNRIPD) de Portugal afirma que: 

entende-se por ajudas técnicas qualquer produto, 

instrumento, estratégia, serviço e prática utilizada por pessoas 

com deficiência e pessoas idosas, especialmente, produzido ou 

geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar ou 

neutralizar uma deficiência, incapacidade ou desvantagem e 

melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos.  

  

O conceito proposto no documento Empowering Users Through Assistive Technology 

EUSTAT, afirma que:  
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em primeiro lugar, o termo tecnologia não indica apenas 

objetos físicos, como dispositivos ou equipamento, mas antes se 

refere mais genericamente a produtos, contextos organizacionais 

ou modos de agir, que encerram uma série de princípios e 

componentes técnicos (EUROPEAN COMMISSION - DGXIII, 

apud BERSCH 2013, p. 3).  

  

 Assim, partindo destes e outros referenciais o CAT - aprovou, em 2007, o seguinte

  

conceito:  

tecnologia assistiva é uma área do conhecimento, de 

característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, 

metodologias, estratégias, práticas e serviços que objetivam 

promovera funcionalidade, relacionada à atividade e participação, 

de pessoas com deficiência, incapacidades ou mobilidade 

reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de 

vida e inclusão social (BRASIL - SDHPR. – Comitê de Ajudas 

Técnicas – ATA VII)  

Não obstante, diante das ações políticas e sociais desenvolvidas ao longo das últimas 

três décadas destaca-se a Política Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência – Portaria nº 

1.060/GM, de 5 de junho de 2002 e a Portaria nº 818/GM, de 5 de junho de 2001. Estas criam 

mecanismos para a organização e implantação das Redes Estaduais de assistência à pessoa com 

deficiência física.  

O Decreto nº 5.296/04 define, em seu artigo nº 61 que serão consideradas tecnologias 

assistivas ou ajudas técnicas os produtos, instrumentos e equipamentos ou tecnologias 

adaptadas ou especialmente projetadas para melhorar a funcionalidade da pessoa com 

deficiência ou mobilidade reduzida, favorecendo a autonomia total ou assistida (BRASIL, 
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2004). O referido Decreto estabelece normas gerais e critérios básicos visando a promoção da 

acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida.  

A criação das tecnologias assistivas voltadas para pessoas com deficiência de membros 

inferiores se justifica pelo fato de que, nos últimos anos, a expectativa de vida vem aumentando, 

repercutindo também pelo aumento do número de pessoas com algum tipo de deficiência, 

particularmente os usuários de cadeira de rodas.  

Conforme Cook e Hussey (1995), a TA serve como auxílio que promove a ampliação 

de uma habilidade funcional deficitária, podendo também possibilitar a realização da função 

que a pessoa com deficiência está impedida de fazer, proporcionando a essa maior 

independência, qualidade de vida e inclusão social. 

 As TAs podem levar a ampliação da comunicação, da mobilidade, do controle do 

ambiente e, principalmente, de habilidades que otimizarão o desenvolvimento no trabalho. Esta 

temática vem como exigência de movimentos sociais e outros marcos que possibilitaram o 

desenvolvimento da tecnologia assistiva como área de conhecimento no país (CRUZ, 2012). 

  Dentre as tecnologias assistivas como auxílio à mobilidade para a pessoa com 

deficiência de membros inferiores se encontram as cadeiras de rodas manuais, elétricas ou 

scooters. Lianza (1994), estabeleceu uma divisão em quatro grandes grupos, quais sejam: 

cadeiras de rodas de armação rígida; dobráveis; motorizadas e para uso em esportes. 

Conforme Bertoncello e Gomes (2002, p. 74):  

  

um produto de baixa complexidade tecnológica permite 

que quase todos os problemas sejam resolvidos por um projetista 

que chegue até o projeto de um novo produto. Novo produto é a 

resultante do projeto cuja solução funcional e formal não está 

contida no atual estado da técnica, ou seja, nem existe produto 

similar industrializado, comercializado; nem projeto que tenha 

sido divulgado.  
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Os produtos de média complexidade tecnológica são projetados não somente pelo 

projetista, que deve, junto a profissionais de outras áreas específicas, buscar resolver os 

problemas que não lhe competem.  

Na construção de produtos de alta complexidade tecnológica, o projetista irá participar 

da resolução de alguns componentes, mas amplamente participará da abordagem conceitual e 

metodológica do produto em construção. 

 Nesse contexto que concerne à classificação de cadeiras de rodas, as eletroeletrônicas 

são consideradas as de alto grau de complexidade tecnológica, pois possuem dispositivos 

elétricos e/ou eletrônicos, utilizando-se também de princípios computacionais, podendo ser 

conduzida pela voz do usuário.  

 As eletromecânicas, motorizadas, de média complexidade, são usadas quando existe a 

impossibilidade de conduzir a cadeira de forma independente. Estas podem proporcionar 

autonomia na locomoção e ser dirigidos com apenas uma das mãos.  

As mecanomanuais, de baixa complexidade tecnológica, são conduzidas pelo próprio 

cadeirante ou por outra pessoa, não possuindo mecanismos complexos de funcionamento, 

podendo ser classificadas como incrementadas, especiais e padrão (BERTONCELLO e 

GOMES, 2002).  

  

3.1. Projetando a inclusão social na própria cadeira de rodas do cadeirante 

 O grande desafio do projeto será fazer com que o operador da máquina de costura possa 

trabalhar em igualdade de condições com pessoas que não possuem deficiência nos membros 

inferiores. Para que isso seja possível, além de poder acelerar e desacelerar a máquina, ela terá 

que ter os movimentos dos braços livres para ter total condição de manusear as partes das peças 

que forem sendo costuradas.  

 Ao relacionarmos o foco da atividade laboral de costura e a postura para a sua execução, 

observa-se a concentração de esforços na região torácica e lombar pelo fato de ser um trabalho 

estático com repetidas rotações, inclinações laterais e a coluna manter-se com sobrecarga 
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(SANTOS, 2010). O trabalhador permanece, muitas vezes, em condições inadequadas, onde os 

movimentos repetitivos acarretam distúrbios musculoesqueléticos com desconforto e dor. 

A postura sentada contribui para que acarrete dores na região dorsal, tendo em vista que 

o trabalho estático prolongado acarreta fadiga muscular, dores nas articulações e outros tecidos 

como os discos invertebrais. 

 Freitas (2007), afirma que a compreensão discal na coluna lombar em costureiras 

industriais, resultou em níveis de L4, L5 e L5/S1, valores abaixo do limite de compressão nas 

costas considerando um risco para lesões na coluna.  

Outras costureiras relataram incidência de dores em decorrência de suas atividades 

laborais. Um fator determinante no tempo de trabalho, em uma operação de costura, é o tempo 

de manuseio da peça. Estudos apontam que do tempo padrão operacional total de trabalho, de 

40 a 60% são utilizados em manuseio e somente o restante para costurar a peça propriamente. 

Uma pessoa que fosse costurar e necessitasse acelerar a máquina utilizando total ou 

parcialmente os membros superiores, com certeza teria um tempo padrão operacional maior, do 

que as que trabalham em condições normais.    

O problema de perda dos movimentos dos membros inferiores, o qual necessita de 

algumas adaptações. Uma vez que se trata de um componente que associado a outros tem como 

principal objetivo a correlação de movimento do tronco do indivíduo para acionamento de 

funcionamento da máquina de costura, melhorando o seu bem-estar, assim como possibilitar a 

realização das atividades quotidianas de uma costureira de uma forma normal, torna-se 

imprescindível o desenvolvimento de equipamentos capazes de satisfazer a realização pessoal 

e profissional.   

Depois de serem avaliados os principais fatores associados a utilização do dispositivo 

adaptado na máquina, foram iniciados estudos tendo em vista o desenvolvimento de um modelo 

capaz de responder positivamente aos objetivos desejados e mencionados anteriormente. Após 

algumas ideias colocadas em prática, foi desenvolvido um modelo capaz de suprimir alguns 

problemas existentes.   

Com base nesses parâmetros foi desenvolvido o projeto de acionamento/aceleração e 

desaceleração da máquina de costura, utilizando a própria cadeira de rodas da pessoa com 
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deficiência de membros inferiores. O dispositivo será acoplado entre as costas da pessoa com 

deficiência e a cadeira de rodas, sendo ajustado à altura do encosto da região lombar, para que 

ao concluir a operação e voltar à posição de descanso, a operadora da máquina fique com a 

coluna vertebral em ângulo de 90° em relação ao assento. Naturalmente, no trabalho com 

costura a costureira se inclina para a frente no momento em que a mesma coloca na máquina as 

peças a serem costuradas. E, aproveitando esse movimento natural, será introduzido o 

dispositivo para acionamento e aceleração da máquina 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

O dispositivo é constituído internamente, basicamente, por um condutor de determinado 

comprimento e um cursor que se move ao longo e em contato com o condutor. Dessa forma, 

variando a posição do cursor, ao deslizar sobre o condutor energizado, variamos o comprimento 

do condutor e, portanto, a sua resistência elétrica.  

Conforme o cursor desliza no condutor a distância a percorrer diminui e, 

consequentemente diminui a resistência à corrente elétrica, fazendo com que esta seja maior e 

a velocidade do motor aumente e vice-versa.  

O dispositivo (figuras 1, 2 e 3) será utilizado normalmente embutido entre as costas da 

pessoa e a cadeira, fazendo com que o cursor deslize sobre os condutores energizados. Abaixo 

seguem as figuras que apresentam o dispositivo ainda em fase de construção. 

 

Figura1 – imagem do dispositivo acoplado na máquina                                             

   Fonte – banco de dados dos autores 
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Figura2 – imagem do dispositivo em funcionamento                                           

   Fonte – banco de dados dos autores 

 

 Figura 3– imagem do dispositivo sendo apresentado na VI EXPOTEC– IFRN 

CAMPUS CAICO    

Fonte – banco de dados dos autores 
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Pretende-se produzir o dispositivo depois de feitos todos os testes pelos pesquisadores 

e estudantes que fazem parte do projeto. Os estudos e discussões dos problemas relacionados 

ao tema deverão, também, propor outras melhorias envolvendo aspectos técnicos, tecnológicos 

e ergonômicos que facilitem a inclusão das pessoas com deficiência física de membros 

inferiores no mercado de trabalho.  

Após o dispositivo ser colocado em prática, será desenvolvido um modelo capaz de 

suprimir alguns problemas existentes. Os modelos deste estudo serão sustentados por análises 

de fadiga efetuadas com simulação dinâmicas, testando o dispositivo em diferentes ciclos de 

funcionamentos. Para simulação de funcionamento do modelo associado a cadeira, será usada 

uma bancada pneumática, para simular a realidade de funcionamento.  

O processo de análise e estudo do desgaste na parte superior do dispositivo deslizante 

da pista de acionamento será dividido em diferentes fases, que passaram pela medição do 

número de ciclos de acionamento realizado na bancada. O movimento envolvido no sistema, 

estudo dos esforços aplicados, materiais e simulação estática e dinâmica do mesmo.   

As medições serão efetuadas no laboratório de pneumática do IFRN Campus Caicó, 

com instrumentação de leitor digital realizando as medições básicas. Os valores da respectiva 

medição podem ser encontrados com leitura simples dos números de ciclos. Depois de 

elaborado o dispositivo efetivo serão iniciados os testes com pessoas com deficiência de 

membros inferiores para analisar a funcionalidade do dispositivo desenvolvido e acoplado na 

cadeira, se é de fácil utilização; sua segurança e quanto às questões ergonômicas.     

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As pessoas com deficiência têm o direito de ir e vir, de trabalhar e de estudar como 

qualquer cidadão. E, para que isto se efetive em face das pessoas com deficiência, há que se 

exigir do Estado a construção de uma sociedade livre, justa e igualitária. Antes de mais nada, 
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ressalta-se que de uma perspectiva histórica, a conquista de direitos por parte da população 

deficiente física é recente, porém veem-se importantes avanços. No entanto, ainda é preciso 

avançar mais em relação à cultura corporativa, quebra de preconceitos, como o da baixa 

produtividade do trabalho deste tipo de profissional.   

O problema de perda dos movimentos dos membros inferiores necessita que sejam feitas 

algumas adaptações para o cadeirante usar a máquina de costura. Uma vez que se trata de um 

componente que associado a outros tem como principal objetivo a correlação de movimento do 

tronco do indivíduo para acionamento de funcionamento da máquina de costura, melhorando o 

seu bem-estar, assim como possibilitar a realização das atividades quotidianas de uma 

costureira de uma forma normal, torna-se imprescindível o desenvolvimento de equipamentos 

capazes de satisfazer a realização pessoal e profissional.  
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IRRIGAÇÃO AUTOMATIZADA 

Jhony Clayton Nunes1 e Rafaela de Castro da Silva2 Paulo Vitor  Silva3 

1,2 IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharia 

RESUMO 

A irrigação automatizada tem como objetivo proporcionar benefícios às diversas áreas de            

possível atuação, dentre elas a agricultura, sendo oportuno o uso de meios programáveis no              

controle da irrigação, otimizando o uso dos recursos hídricos; em casas com hortas, onde há               

também a necessidade de monitorar o consumo de água, uma vez que tal questão pode               

promover o aumento da conta a ser paga, especialmente em tempos de crise. Neste feita, o                

seguinte projeto visa trazer um ambiente econômico e tecnológico voltado para a melhoria do              

uso da água, beneficiando a todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: água, irrigação, automação, reutilização, economia 

 

ABSTRACT 

Automated irrigation aims to provide benefits to various areas of possible action,            

including agriculture, and the use of programmable means to control irrigation, optimizing the             

use of water resources; in home gardens, where there is also a need to monitor water                

consumption, as this may increase the bill to be paid, especially in times of crisis. This time,                 

the following project aims to bring an economic and technological environment aimed at             

improving water use, benefiting everyone. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

Nos últimos 40 anos, o Brasil tornou-se um dos principais exportadores no ramo do              

agronegócio, aumentando seu nível de produção e influência mundial. O aumento da            

produtividade foi acompanhada por um alto índice de modernização no processo agricultável,            

com o objetivo de tornar o desempenho mais produtivo e lucrativo. Além disso, é pleno o uso                 

de meios ineficientes e inconscientes ambientalmente na irrigação de plantas, principalmente           

em áreas residenciais. Isso por causa da praticidade e facilidade das mangueiras, a titulo de               

exemplo, ao se regar as plantas de um condomínio. 

Com isso, há a necessidade de uma maior produção desses gêneros, para             

abastecimento do mercado. Tal ação necessita de um grande volume hídrico para suportar o              

aumento da produção, o que acaba gerando um consumo exacerbado e, na maioria dos casos,               

sem retorno íntegro e limpo à natureza da água utilizada.  

Assim, ainda que o método de movimentar a agricultura no país tenha se modernizado,              

alguns problemas iniciais, como a ineficiência no uso da água e a contaminação gerada pelos               

agrotóxicos, permanecem presentes. O desenvolvimento deste projeto, surgiu da necessidade          

em amenizar o desperdício da água potável, a partir de um sistema automatizado que permite               

maior controle da água utilizada e pretende reduzir a mão-de-obra necessária no processo. 

Portanto, o uso de tecnologias ligadas à área em questão faz-se ímpar, para promoção              

de maior qualidade e menores despesas. A automação do processo de irrigação garante menos              

erros, já que não depende da ação mecânica humana. 

 

2     OBJETIVO GERAL 

Aprimorar a irrigação feita em residências, buscando melhorar as relações com as            

espécies existentes e que necessitam de cuidados, além da inserção de métodos tecnológicos             
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que permitem a programação da irrigação, baseada no        

percentual de umidade presente no solo onde se fará a          

irrigação. 

Objetivos Específicos 

● Analisar os métodos de irrigação usuais e apontar seus pontos 

negativos; 

● Automatizar a irrigação baseada na umidade e permitir ou interromper a vazão             

através de uma válvula solenóide; 

2 METODOLOGIA  

O sistema automatizado de irrigação visa sintetizar em um projeto meios viáveis de             

irrigação automatizada. Para tanto, os integrantes do projeto ficaram responsáveis por           

aprofundar os estudos acerca dos métodos de irrigar atuais, visando destacar as falhas             

processuais e encontrar maneiras de otimizar o volume de água utilizado, como também             

acerca dos materiais utilizado, tais como placa PCB, válvula solenóide e módulo bluetooth.  

Feito isto, foi elaborada a programação de cada componente, valendo-se da linguagem            

C++, utilizada por meio da plataforma digital arduino. Fez-se necessária a integração de todos              

os componentes em um único programa, com o intuito de o fazerem funcionar de forma               

interdependente um do outro, possibilitando que o sistema funcionasse.  

Finalizado o software, iniciou-se a construção do hardware. O modelo foi concretizado            

por meio de um protótipo, com o intuito de aproximar-se o máximo de um sistema de                

irrigação realista. Com sua construção, foi possível observar como o sistema desenvolvido            

funcionaria em escalas menores e identificar as modificações necessárias para o           

funcionamento em sistemas de irrigação efetivos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O projeto Irrigação automatizada, inicialmente buscou sanar algumas das dificuldades          

encontradas com o desperdício da água e seus impactos para a sociedade. Um dos objetivos               

primários foi intercalar o consumo de água no processo de jardinagem, com a utilização de               

sensores. A calibração deles foi de extrema importância para o projeto, visto que, o uso               

adequado dos sensores implica em uma maior exatidão do trabalho realizado. O gráfico             

abaixo mostra a primeira calibração do sensor de fluxo yf-s201. 

Gráfico de calibração do sensor de fluxo yf-s201 

Ao ser efetivado todos os testes necessários com os sensores, foi feita sua integração.              

Quando o objetivo primário foi alcançado, o projeto foi dinamizado, com a utilização do              

módulo bluetooth hc-06, controlado pelo aplicativo mobile Arduino bluetooth controller          

disponível na Play store e uma placa PCB, desenvolvida pelo programa Fritzing. Foi             

observado que as últimas atribuições ao projeto agregaram muito valor, sendo determinantes            

para uma maior caracterização de algo profissional e bem planejado, tendo como            

característica apresentar algo coeso e eficaz. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Dos estudos realizados acerca dos processos de irrigação atuais, os sistemas mais            

usados são os manuais, e, por isso, com o intuito de facilitar a vida cotidiana dos indivíduos,                 
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viu-se a necessidade de desenvolver um método que não         

precisasse de tanta intervenção humana. 

Após analisar as melhorias que poderiam ser feitas, como a substituição das válvulas             

manuais - geralmente usadas - pela válvula solenoide e a utilização de sensores de umidade e                

fluxo, e para aplicar os conceitos estudados, foi construído um protótipo.  

A implementação do protótipo valeu-se de diversas áreas do curso técnico em            

Mecatrônica (eletrônica, informática, programação e microcontroladores) exercido pelos        

alunos, compondo assim uma síntese dos conhecimentos adquiridos, sendo de grande valia            

para projetos futuros nas áreas de interesse.Por fim, foi possível observar que o protótipo              

alcançou os objetivos antes definidos, possibilitando um melhor manejo da irrigação e            

acrescentando praticidade à rotina dos, possivelmente, futuros usuários. 
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QUEM MATOU JULHINHO? 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

“Quem matou julhinho?” é um sistema web que tem como propósito a criação de um material 

lúdico de promoção do IFRN/Campus Avançado de Lajes, além disso, tem o intuito de 

despertar a atenção e curiosidade das pessoas interessadas em conhecer tal instituição. O jogo 

é baseado numa narrativa de mistério e suspense, que tem como propósito envolver e engajar 

o jogador na dinâmica das principais instalações e diretrizes do Campus. Devido a facilidade 

de aprendizagem e disponibilidade de uso, a ferramenta Construct 2 foi escolhida como 

plataforma de desenvolvimento deste trabalho. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Jogo. Mistério. Plataforma. Entretenimento. Construct 2.0. 

 

ABSTRACT 

"Who Killed Julhinho?" Is a web system whose purpose is the creation of a playful material to 

promote the IFRN / Lajes Advanced Campus, in addition it aims to arouse the attention and 

curiosity of people interested in knowing such an institution. The game is based on a mystery 

and suspense narrative and is intended to engage and engage the player in the dynamics of the 

campus's main facilities and guidelines. Due to the ease of learning and use availability, the 

Construct 2 tool was chosen as the development platform for this work. 

 

KEYWORDS: Game. Mystery. Platform. Entertainment. Construct 2.0. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO (ATÉ 300 PALAVRAS) 

O IFRN - Campus Avançado Lajes possui um alto potencial de interação com a 

sociedade de sua região a partir de diferentes articulações e arranjos de pesquisa e 

extensão. Um dos momentos cruciais de interação com esse público se dá na recepção 

de novos alunos na instituição, sujeitos estrangeiros à rotina institucional que chegam 

para experimentar e integrar uma nova realidade. Nesse sentido, decidimos criar uma 

ferramenta que use a tecnologia para operar de forma lúdica os aspectos do dia-a-dia da 

instituição. 

Observando a semana de integração, evento inaugural que compõe o currículo 

dos cursos ofertados pelo IFRN, surgiu a ideia de criar-se um jogo que conscientizasse 

virtualmente os alunos ingressantes acerca das dinâmicas das principais instalações e 

diretrizes do campus. Esta proposta visa facilitar o aprendizado dos novos alunos, 

estabelecendo uma dinâmica leve, divertida e interativa. 

De uma forma geral, os jogos fazem parte da nossa vida desde os 

tempos mais remotos, estando presentes não só na infância, mas 

como em outros momentos. Os jogos podem ser ferramentas 

instrucionais eficientes, pois eles divertem enquanto motivam, 

facilitam o aprendizado e aumentam a capacidade de retenção do 

que foi ensinado, exercitando as funções mentais e intelectuais do 

jogador. (TAROUCO, 2004, p. 1) 

Diante do proposto, é utilizada a plataforma de desenvolvimento Construct 2.0. 

O jogo desenvolvido tem como filosofia aliar diversão e interação para instrução sobre 

as instalações do IFRN - Campus Avançado Lajes. 

A princípio “Quem Matou Julhinho?” possibilita aos seus jogadores explorar e 

conhecer as principais salas e diretrizes do campus através de suas fases e desafios. 
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2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS (ATÉ 100 PALAVRAS) 

Este projeto tem como objetivo geral o desenvolvimento de um jogo digital 

educativo que promova o IFRN-Campus Avançado Lajes, mostrando suas principais 

diretrizes e instalações.  

 Identificar as principais diretrizes e instalações do IFRN-Campus Avançado 

Lajes; 

 Compreender o processo de desenvolvimento de jogos digitais; 

 Identificar e definir os personagens e fatos a serem abordados no jogo; 

 Desenvolver narrativa e level design do jogo; 

 Implementar protótipo do jogo. 

3 METODOLOGIA (ATÉ 200 PALAVRAS) 

A abordagem Design Thinking (IDEO, 2009) foi utilizada como 

inspiração para definição da metodologia deste trabalho que foi desenvolvido 

nas seguintes fases e procedimentos metodológicos: 

1. Descoberta  

a. Pesquisa bibliográfica sobre o desenvolvimento de jogos digitais  

b. Pesquisa Bibliográfica sobre o IFRN - Campus Avançado de Lajes e a 

Semana de integração; 

2. Ideação 

a. Brainstorming; 

b. Triagem de Ideias; 

 Prototipação 

a. Concepção dos Personagens; 

b. Desenvolvimento do Level Design (Projeto de Fases); 

 Modelo do Jogo 

a. Protótipo funcional do Jogo Digital em HTML: 

 Evolução 

Conclusão 

3340 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES (ATÉ 300 PALAVRAS) 

O jogo possui duas fases. A primeira fase ocorre em um cenário que busca retratar um 

ambiente similar ao ambiente da recepção do IFRN Campus Avançado Lajes, apresentados na 

figura 1 exibida a seguir. 

 

Figura n°1 - 1º Fase do jogo quem matou Julhinho. 

A segunda fase retrata o primeiro andar do anexo A do IFRN Campus Avançado 

Lajes. Neste, estão localizados 12 (doze) salas, como por exemplo a da COAPAC, do Grêmio 

Estudantil e salas para a exposição de aulas. Nas salas de aulas, e também nas demais, 

encontram-se servidores do IFRN Lajes, papéis amassados e garrafas secas. Tudo isso 

contribui para que o jogador passe de fase, apresentados na figura 2 e 3 exibidas a seguir. 
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Figura n°2 - 2º Fase do jogo quem matou Julhinho. 
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Figura n°3 - 2º Etapa da 2° Fase do jogo quem matou Julhinho. 

Nas duas fases, o usuário assume o papel de um sujeito estrangeiro à rotina 

institucional, onde ele deverá explorar o ambiente escolar para interagir com os elementos do 

jogo. Esse jogador interpreta a vida de um jovem estudante que acaba de chegar a uma nova 

escola, e terá que se aventurar em busca de seu amigo Julhinho, que a três dias desapareceu 

dos corredores do colégio. Em sua jornada ele encontrará grandes desafios. E para vencer, o 

jogador deve encontrar a sala da COAPAC (último lugar onde Julhinho foi visto) e desvendar 

todo o mistério acerca do desaparecimento. 

 

Temos a presença de dois personagens principais. 
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Julhinho: jovem estudante que desaparece pelo ambiente do IFRN Campus Avançado 

Lajes. Este personagem dá nome ao jogo. 

O outro personagem é guiado pelo usuário/jogador, mas não tem seu nome divulgado, 

porém através da narrativa sabemos que ele é um amigo de Julhinho que se preocupa muito 

com seu desaparecimento. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS (ATÉ 150 PALAVRAS) 

Neste projeto foi proposto e desenvolvido um jogo virtual robusto, que possibilita ao 

seu público (estudantes do IFRN Lajes/moradores da microrregião de Angicos) conhecerem 

de maneira lúdica os principais ambientes e regras do Instituto Federal do Rio Grande do 

Norte Campus Avançado Lajes. A criação do jogo surgiu ao ser observado a necessidade do 

uso de ferramentas educacionais que pudessem fazer a interação entre o ambiente escolar e a 

população da região onde está localizado as instalações do IFRN Lajes. Produzir um jogo para 

entreter pessoas, engaja-las à um ambiente e ao mesmo tempo despertar a curiosidade destas 

em conhecer a instituição foi o que conseguimos. 

Para a construção do jogo foi necessário a utilização de uma ferramenta que ainda não 

era conhecida pelos desenvolvedores, que foi o Construct 2. E durante a programação pode-se 

observar de fato que a ferramenta é boa e de fácil aprendizagem.  
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VII SECITEX/ XV CONGIC

RESSUSCITADOR CARDIOPULMONAR ELETROPNEUMÁTICO 
MICROCONTROLADO AUTOMATIZADO PARA USO INFANTIL

RESUMO

Cotidianamente,  o  ser  humano  se  encontra,
voluntariamente  ou  não,  em  situações  que
colocam em risco sua vida. Ainda mais grave é
o quadro quando se trata de uma criança.  Em
diversas  dessas  situações  de  risco,  a
ressuscitação  cardiopulmonar  (RCP)  pode,  se
não  salvar  a  vida  do  indivíduo,  pelo  menos
mantê-lo vivo até que um auxílio médico mais
especializado  e  com melhores  recursos,  possa
ser  oferecido.  Esse  procedimento  consiste  na
massagem  cardíaca  externa  e  ventilação
pulmonar  artificial,  em  intervalos  específicos,

sendo sua  duração variável,  de  acordo com o
caso clínico. No entanto, um grande problema
com  o  procedimento  de  RCP  é  que  sua
realização é feita por seres humanos passíveis
de fadiga e de erros. Tais erros são ainda mais
perigosos quando aplicado em corpos diminutos
como os  de  crianças.  O presente  projeto  visa
demostrar que, através da utilização de sistemas
eletrônicos  microcontrolados  e  atuadores
eletropneumáticos,  é  possível  construir  um
equipamento  automático  que  realize  o
precedimento de RCP.

PALAVRAS CHAVE: Ressuscitação  cardiopulmonar,  microcontrolador,  eletropneumático,
infantil.

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias: mecânica, elétrica, eletrônica e biomédica.
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1 INTRODUÇÃO

São requisitos básicos a manutenção da vida dos seres humanos a inspiração de ar,

para obtenção de oxigênio, e a distribuição desse oxigênio por todo o corpo pela circulação do

sangue, bombeado pelo coração. Sendo assim, um evento que provoque interrupção ou deficiência

em qualquer um desses mecanismos põe em sério risco a vida de um indivíduo. Então, como forma

de  atendimento  médico  de  emergência,  na  ocorrência  de  tais  eventos,  normalmente  acidentais,

surge, a partir da década de 1960, um conjunto de procedimentos moderno para a ressuscitação

cardiopulmonar (RCP).

Os  procedimentos  descrito  na  RCP  envolvem,  basicamente,  a  compressão

cardíaca  externa  ao  tórax  e  a  ventilação  artificial  do  paciente,  alternadamente,  em intervalos  e

dosagem predefinidos, com monitoração do paciente, quando possível. A RCP é eficaz e, quando

aplicada corretamente e em tempo hábil, pode salvar vidas. O grande problema com sua aplicação é

o fato de ser muito desgastante fisicamente, e se torna maior quando, não raras vezes, é preciso

repetir o procedimento por um longo tempo, o que pode, inclusive, provocar erros na sua realização.

Complicações adicionais surgem, ainda,  quando a RCP precisa ser feita em crianças ou mesmo

bebês, já que são indivíduos mais frágeis e necessitam de maior cuidado. Sendo assim, seria de

grande importância se o procedimento de RCP, nesses pequenos indivíduos, pudesse ser realizado,

ininterruptamente,  por  um dispositivo  capaz  de  controlar  precisamente  a  força  de  compressão

torácica e a dosagem de ar insuflado em seus pulmões. As chances de sucesso do procedimento

aumentariam e danos colaterais ao paciente, como lesões e fraturas, poderiam ser evitados.

Dessa  forma,  o  objetivo  principal  deste  projeto  é  demostrar,  através  de  um

protótipo funcional, que é possível desenvolver um equipamento para realização do procedimento

de RCP, automaticamente, em crianças ou bebês, baseado em circuitos eletrônicos microcontrolados

e atuadores eletropneumáticos. Como objetivo específico, se propõe a controlar os intervalos de

tempo  entre  as  compressões  cardíacas  e  as  ventilações  artificiais.  Também  é  proposto  o

monitoramento dos batimentos cardíacos do paciente a fim de realizar corretamente a  RCP.

Alguns desafios foram encontrados no desenvolvimento de rotinas precisas que

controlassem os intervalos entre as compressões e ventilações, bem como nas rotinas de captação e

contagem dos batimentos do paciente. Masa, até o momento, os resultados têm sido satisfatórios.

2
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2 REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 RESSUSCITAÇÃO CARDIOPULMONAR (RCP)

O conceito sobre RCP (ressuscitação cardiopulmonar), pode ser definido por um

somatório de ações coordenadas, sequenciadas, tomadas no mais curto espaço de tempo possível,

como resposta  a  uma disfunção  do  sistema cardiovascular  ou  até  uma parada  cardíaca.  Nessa

situação, ocorre um deficit parcial ou total de sangue e oxigênio para outros órgãos, o que acarreta

um grande risco de morte. 

A técnica de RCP, usada em tempo hábil, visa auxiliar a reestabelecer as principais

funções do sistema circulatório. As manobras de uma RCP auxiliarão diretamente na manutenção da

oxigenação  dos  órgãos  e  tecidos,  principalmente  do  cérebro,  minimizando  riscos  maiores  ou

garantindo a sustentação dos mesmos até a chegada do socorro especializado. 

No  projeto,  será  utilizado  a  técnica  de  compressão  torácica,  que  é  a  pressão

realizada externamente no tórax, efetuada assim que é detectada a ausência de pulso e bradicardia

com hipoperfusão (frequência cardíaca inferior a 60 batimentos por minuto). Além disso, será usada

a  respiração  artificial,  aplicando-se  a  ventilação  pulmonar  com  o  uso  da  bolsa-valva-máscara

conectada a um suporte de oxigênio cujo o fluxo deve variar de 10-15 litros/min. Esta máscara

envolve boca e nariz, sendo de tamanho adequado ao porte da criança. Nesse ponto, destacamos a

importância da precisão quanto à pressão exercida na ressuscitação, para uma maior eficácia, já que,

mesmo havendo êxito, se consegue apenas cerca de 25 a 30% do fluxo cardíaco normal. A fadiga

muscular é uma das principais dificuldades que impede essa precisão.

2.2 ARDUINO

Arduino foi o nome escolhido para denominar um projeto que tem como objetivo

desenvolver  um  conjunto  de  placas  de  prototipagem,  baseadas  em  circuitos  integrados

microcontroladores desenvolvidos pela empresa Atmel. Estas placas foram elaboradas por cinco

pesquisadores europeus com o propósito de que fossem de baixo custo, simples programação e

práticas  para  discentes  e  projetistas  amadores.  Como  são  desenvolvidas  sob  a  concepção  de

hardware livre, é permitido a todos construir, alterar, aprimorar e personalizar qualquer uma delas.

3
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Cada placa possui um circuito microcontrolador incorporado que possui, internamente, todos os

componentes de um microcomputador, guardadas as devidas proporções. Esses microcontroladores

disponibilizam para  placa  uma série  de entradas  e  saídas  digitais  e  analógicas,  que  podem ser

utilizadas para os mais diversos fins. Além disso, estão presentes no Arduino vários recurso de

comunicação em padrões já consolidados pela indústria, como I²C, SPI, USB e RS232.

Neste  projeto,  foi  escolhida  a  placa  Arduino  Mega,  em detrimento  de  outros

modelos,  pela  sua  maior  capacidade  de  memória  RAM  e  memória  de  armazenamento  para  o

programa. A programação feita no Arduino Mega tem como finalidades controlar as compressões e

ventilações, nos intervalos de tempo corretos, e monitorar os batimentos cardíacos do paciente.

2.3 CIRCUITOS ELETRÔNICO PARA CHAVEAMENTO DE CARGAS

No mundo moderno, a eletrônica está presente em várias áreas, desde reprodução

de áudio à exibição de imagens, passando por aplicações relacionadas a telecomunicação e até o

acionamento de cargas pesadas. Porém, como normalmente os circuitos eletrônicos trabalham com

pequenas tensões e correntes, é necessário o uso de circuitos com componentes específicos capazes

de trabalhar com tensões e correntes mais elevadas. Tais circuitos são conhecidos como drivers.

A placa Arduino Mega, utilizada para o controle do projeto, consegue fornecer

apenas 5 V em suas conexões digitais, com baixa corrente. Dessa forma, para o acionamento das

eletroválvulas, que funcionam com tensão de 24 V, e consequente ativação dos mecanismos de

compressão/ventilação, precisamos implementar um circuito como o descrito na figura 1. Quando

recebe um sinal de 5 V do Arduino (nível lógico ‘1’), ele consegue ligar uma carga de até 240 V.

Figura 1 - Circuito para acionamento das válvulas eletropneumáticas

4
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2.3 VÁLVULA ELETROPNEUMÁTICA

Em  processos  de  automação  são  exigidos  dispositivos  capazes  de  responder

rapidamente, de modo eficiente e que necessitem de pouca manutenção. Dentre os diversos tipos

possíveis, um se destaca por ter as características exigidas e por facilitar movimentos de repetição,

com precisão e rapidez: os dispositivos de acionamento eletropneumático. Eles são baseados em

dois princípios básicos: eletricidade e pneumática. A eletricidade proporciona velocidade, precisão e

confiabilidade ao acionamento. Por sua vez, o uso do ar comprimido imprime força e agilidade aos

elementos atuadores contidos no processo. No nosso projeto, utilizamos a válvula eletropneumática

que é  capaz  de  controlar  a  passagem de  ar  pela  aplicação ou não de  corrente  elétrica  em seu

solenoide. Dessa forma conseguimos controlar o fluxo de ar para o atuador que pressionará o tórax

do paciente, e o ar necessário à ventilação artificial. 

3 METODOLOGIA

A  partir  de  componentes  eletroeletrônicos,  pneumáticos,  equipamentos  e

estruturas  disponibilizados  no  laboratório  de  hidropneumática  pelo  IFRN,  Campi  Ceará-Mirim,

além de outros conseguidos pelos próprios participantes do projeto, procedeu-se a construção de um

protótipo funcional do massageador e ventilador cardiopulmonar. Optamos por sua construção a fim

de  averiguar  na  prática,  de  forma  quantitativa  e  qualitativa,  os  aspectos  envolvidos  no

desenvolvimento de tal equipamento. Possíveis problemas com a aquisição dos sinais bioelétricos

representativos da pulsação cardíaca, necessidade de filtragem de possíveis ruídos, verificação e

controle da quantidade de ar que estava sendo ventilada, modo de aplicação e regulagem da força

empregada  pelo  atuador  pneumático  no  massageamento  cardíaco  foram  alguns  dos  pontos

observados no funcionamento do protótipo. 

5
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(a) (b)
Figura 2 - Protótipo do equipamento

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com a construção do protótipo, conseguimos captar o sinal de eletrocardiograma

(ECG), realizando, inclusive, a contagem dos batimentos cardíacos. De acordo com o Protocolo

American Heart Association (AHA), no que diz respeito do Suporte de Vida – SBV em Pediatria,

abaixo  de  60  batimentos  por  minuto,  deveria  ser  iniciado  o  procedimento  de  ressuscitação

cardiopulmonar.  Para  seguir  esse  protocolo,  implementamos  rotinas  de  programação  na  placa

Arduino  Mega,  capazes  de  detectar  a  queda  da  contagem  dos  batimentos  abaixo  do  limite

especificado,  reconhecido  esse  evento,  conseguimos  que  a  placa  realizasse  o  acionamento  do

atuador pneumático 100 vezes por minuto, sendo que a cada 15 acionamentos eram intercalados 3

segundos  de  ventilação  pulmonar  pelo  acionamento  de  válvula  específica.  Ainda  durante  a

ocorrência do citado evento, implementamos um alarme sonoro, de modo que o usuário consiga

identificar facilmente a regularização ou não da função cardíaca. 

Um dos maiores problemas encontrados derivou-se da detecção do sinal de ECG,

com a  utilização  do  sensor  periférico  de  oximetria.  O  sinal  captado  com esse  tipo  de  sensor

apresentou elevado nível de ruído, fazendo com que fosse necessário a utilização de filtros digitais.

6
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Fisiogame: Uma ferramenta lúdica para a reabilitação fisioterapêutica. 

Amanda V. L. Oliveira1; Ana P. F. Xavier2, William C. Silva3, Dr. Gilvan L. B. Filho4 

1,2,3,4 IFRN – Campus Ceará-Mirim 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

A fisioterapia é utilizada para tratar ou prevenir lesões do corpo humano e, apesar de necessária, 

ela tende a ser cansativa para o paciente, o que, muitas vezes, causa um sentimento de insatisfação 

ou até a desistência do tratamento. Este projeto tem como objetivo o desenvolvimento de um 

equipamento de baixo custo habilitado para ser utilizado em sessões fisioterapêuticas. A 

metodologia de execução consiste na montagem de um equipamento de amplificação e aquisição 

de sinais biomédicos; na programação de uma interface de controle e comunicação entre o sistema 

de aquisição e o computador; e no desenvolvimento de um jogo digital. Tudo isto resultará em um 

fisiogame, que poderá ser utilizado durante a fisioterapia, para proporcionar uma sessão mais 

agradável, resultando em um maior envolvimento do paciente durante o tratamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Fisioterapia. Fisiogame. Eletromiografia. 

 

ABSTRACT 

The physical therapy is used to treat or prevent injuries caused by trauma or illness and, 

although necessary, tends to be tiring for the patient, which often causes a feeling of 

dissatisfaction or even abandonment from treatment. This project aims to develop a low cost 

equipment, qualified to be used in physiotherapeutic sessions. The execution methodology 

consists of the development of an equipment for amplification and acquisition of biomedical 

signals, in programming a control and communication interface between the acquisition 

system and the computer; and the development of a digital game. All of this resulted in a 

physio game, which can be used during physio therapy, to provide a more pleasurable 

session, resulting in a greater patient involvement during treatment. 

KEYWORDS: Physical therapy. Phisio game. Electromyography.  
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

A fisioterapia foi regulamentada como profissão pelo Decreto Lei no 938, de 13 de 

outubro de 1969 (ARAÚJO; NEVES JUNIOR, 2003, p. 53). O objetivo dessa área de atuação 

é prevenir e tratar lesões causadas por traumas ou doenças, e mesmo sendo uma área de atuação 

jovem na saúde, novas técnicas e formas de tratamento estão sendo desenvolvidas 

constantemente (CARICCHO, 2017, p. 51).  

Entretanto, apesar de todo o desenvolvimento na área, muitos pacientes ainda decidem 

suspender ou desistir do tratamento. Um estudo qualitativo e exploratório, realizado por Marina 

Medici Loureiro Subtil, Dominiqui Costa Goes, Tiago Cardoso Gomes e Mariane Lima de 

Souza, no Hospital Nossa Senhora da Glória (ES), com o intuito de entender a razão dessas 

desistências, aponta que entre os motivos apontados para o abandono da fisioterapia, encontra-

se: a falta de interesse e desvalorização do tratamento; e a insatisfação com as técnicas 

fisioterapêuticas. Ainda neste estudo, observou-se que, muitas vezes, o que causa essa sensação 

de desinteresse ou insatisfação no paciente são os aspectos psicológicos. Dentre estes aspectos, 

destaca-se a dificuldade em lidar com o adoecimento e aceitar um corpo com incapacidades 

físicas.  

É neste contexto que surge a gameterapia, uma técnica que acrescenta um jogo digital 

como parte do tratamento fisioterapêutico, garantindo o envolvimento contínuo do paciente 

com sua rotina de reabilitação (DIAS; SAMPAIO; TADDEO, 2009, p. 34). Os jogos utilizados 

na fisioterapia são chamados de fisiogames e são aplicados com o intuito de fazer o tratamento 

ser menos monótono e cansativo, proporcionando ao paciente sessões mais agradáveis e menos 

insatisfatórias ou dolorosas. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

2.1 OBJETIVO GERAL 

Desenvolver um equipamento acessível, de baixo custo e habilitado para ser utilizado 

como uma das ferramentas aplicadas durantes as sessões fisioterapêuticas, com o intuito de 
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proporcionar uma sessão mais animada e agradável, resultando em um maior envolvimento do 

paciente durante o tratamento. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Produzir circuito eletro/eletrônico para identificar e amplificar os sinais 

eletromiográficos; 

 Desenvolver um sistema para microcontrolador que interprete os sinais 

eletromiográficos e controle um jogo digital; 

 Desenvolver um jogo digital, que possa ser controlado com apenas um sinal de 

comando; 

 Realizar montagem do protótipo, conjugando o circuito eletro/eletrônico à lógica 

programada, para a realizar interface com o jogo digital desenvolvido. 

3 METODOLOGIA 

Ao longo de todo o processo de desenvolvimento do fisiogame, foram realizados 

estudos detalhados sobre a aquisição e amplificação de sinais eletromiográficos, sobre o 

funcionamento do módulo AD8232, muito usado para identificar as oscilações realizadas pelos 

músculos, e sobre a programação na linguagem C++. Além disso, foi feita uma pesquisa de 

quais outras tecnologias seriam necessárias para o desenvolvimento dos sistemas e quais 

programas e aplicativos seriam usados para o desenvolvimento do jogo, levando em 

consideração a disponibilidade e gratuidade. 

Com relação aos aspectos metodológicos e tecnológicos, para a implementação do 

código, foi usada a plataforma Arduino, com uso da linguagem de programação C++. Além 

disso, foram utilizados o módulo AD8232 e uma placa retirada de um mouse, para compor o 

sistema de aquisição, amplificação, filtragem de sinal e a interface de controle. Para a 

programação do jogo, a plataforma Construct 2 foi escolhida e, para a criação das artes e 

animações, foi usado o programa Illustrator. Tudo isso foi escolhido com o objetivo de criar 

para o jogador-paciente um ambiente virtual atrativo, com o qual ele possa interagir apenas 

movimentando o músculo, facilitando a realização dos exercícios. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O fisiogame funcionará da seguinte forma: após a escolha da região do corpo que será 

trabalhada e o início da sessão, o sistema de ampliação e aquisição de sinais será responsável 

por ampliar e filtrar o sinal eletromiográfico (contração muscular) do jogador-paciente, e 

quando identificada a contração, o sistema de controle e comunicação enviará comandos para 

que o jogo seja executado.  

Para o início do projeto, foi desenvolvido um jogo simples e prático (Figura 1), 

utilizando a plataforma Construct 2, para facilitar os testes do sistema de aquisição de sinais e 

do sistema de controle. 

Figura 1 – Jogo inicial desenvolvido para a testagem dos sistemas. 

 
Fonte: Autoria própria (2019).  

O sistema de ampliação e aquisição de sinais (feito de acordo com o diagrama da Figura 2.a) 

está funcionando e, como esperado, identificando e ampliando bem os sinais eletromiográficos. 

O sistema de controle (feito de acordo com o diagrama da Figura 2.b) também já foi programado 

e testado, e funciona como um ponto intermediário entre o jogador-paciente e o jogo digital, 

pois é ele que, ao receber os sinais advindos do sensor muscular, envia comandos para que o 

jogo desenvolvido possa ser executado apenas com o movimento do músculo. 
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Figura 2 – (a) Diagrama do Sistema de aquisição, amplificação e filtragem de sinais; e (b) Diagrama do Sistema 
de controle.  

 

 

Fonte: Autoria própria (2019).  

Após os testes iniciais terem tido sucesso, o jogo oficial (Figura 3.a) começou a ser 

desenvolvido. Ao final da programação, ele, assim como o primeiro, funciona com contrações 

musculares (Figura 3.b). Neste segundo jogo, temos Starky, um cowboy-robô espacial que 

passa suas horas viajando para desbravar o universo e, após ter sua nave invadida por 

alienígenas, o papel do jogador é defender a nave, atirando nos inimigos do Starky. Os tiros são 

ativados pelo clique do botão do mouse, ou seja, pela contração muscular do jogador-paciente. 

Este jogo foi pensado com o objetivo de deixar a atividade ainda mais atrativa para o jogador-

paciente, com o intuito de estimulá-lo a se envolver ainda mais com o tratamento. 

 

 

3357 



 

 

Figura 3 – Jogo digital oficial do protótipo Fisiogame. 

 

 
Fonte: Autoria própria (2019). 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O protótipo Fisiogame mostrou ser uma ferramenta fisioterapêutica com grande 

potencial para melhorar o envolvimento dos pacientes nas sessões e proporcionar um tratamento 

mais agradável e proveitoso para seus usuários.  
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De maneira geral, o projeto atendeu aos objetivos, obtendo resultados satisfatórios. Vale 

ressaltar que ele atende, inclusive, a um dos requisitos iniciais, que é o desenvolvimento e 

montagem de um equipamento de baixo custo, pois o valor total gasto para sua montagem foi 

de, aproximadamente, R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). 

Apesar do baixo custo, sugere-se que seja desenvolvida uma placa de circuito impresso 

para diminuir o valor e otimizar o processo de fabricação. Além disso, novos jogos podem ser 

desenvolvidos visando as regiões do corpo que serão trabalhadas na fisioterapia, para deixar as 

sessões cada vez mais interativas. Outra abordagem possível para a criação de novos jogos, é 

desenvolvê-los pensando em diferentes faixas etárias, para que o jogador-paciente possa se 

sentir mais identificado com o Fisiogame. 
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Eficiência de argilas na adsorção de pesticidas 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Pesticidas são compostos orgânicos tóxicos largamente utilizados para controle de pragas em 

diversas culturas agrícolas. O uso indiscriminado de pesticidas pode provocar a intoxicação no 

consumo de frutas e leguminosas, como também pode contaminar corpos de águas, devido à 

lixiviação causada pela água da chuva ou de irrigação. Dessa forma, além da imensa quantidade de 

água consumida na agricultura, outra preocupação são os agraves à saúde humana decorrente da 

exposição, contato ou ingestão ligadas à ação dos pesticidas, dada a sua ampla utilização em 

diversos países. Faz-se necessário o desenvolvimento de um sistema de tratamento eficiente, 

observando-se metodologias de baixo custo, que ofereça alternativa para evitar ou corrigir o 

problema da contaminação ambiental e, consequentemente, amenizar os impactos à saúde humana. 

Argilas da família dos filossilicatos possuem uma estrutura cristalina bem definida do tipo 2:1, 

apresentando frequentemente substituição isomórfica na rede que permite o mecanismo de 

substituição dos íons, inclusive os de natureza orgânica. No mecanismo de troca catiônica, os 

cátions orgânicos são adsorvidos na superfície das argilas e passam a neutralizar as cargas elétricas 

originadas pelas substituições isomórficas. A afinidade da argila por um cátion iônico está 

linearmente relacionada à polaridade e massa molecular. Este projeto propõe a utilização de argila 

após tratamento de organofilização, monoionização e ativação ácida como material adsorvente para 

remoção de pesticidas presentes em meio aquoso. Enquanto a cipermetrina foi melhor adsorvida 

pela argila monoionizada, a argila organofilizada apresentou maior capacidade de adsorção para o 

malathion e, principalmente, para o inseticida natural.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Adsorção. Água. Argila. Contaminação. Pesticidas. 

 

ABSTRACT 

Pesticides are toxic organic compounds widely used for pest control in various crops. 

The indiscriminate use of pesticides can lead to intoxication in the consumption of fruits and 

vegetable, but can also contaminate bodies of water due to leaching caused by rainwater or 

irrigation. Thus, in addition to the immense amount of water consumed in agriculture, another 

concern is the worsening of human health due to the exposure, contact or ingestion associated 

with the action of pesticides, given its wide use in several countries. It is necessary to develop 

an efficient treatment system, observing low-cost methodologies that offer an alternative to 

avoid or correct the problem of environmental contamination and consequently mitigation of 
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the impacts on human health. Clays of the phyllosilicate family (vermiculite) have a well-

defined crystalline structure of the type 2:1, frequently presenting isomorphic substitution in 

the network that allows the mechanism of substitution of ions, including those of an organic 

nature. In the cation exchange mechanism, the organic cations are adsorbed on the surface of 

the clays and begin to neutralize the electric charges caused by the isomorphic substitutions. 

The affinity of the clay for an ionic cation is linearly related to polarity and molecular mass. 

This project proposes the use of clay after treatment of organophilization and monoionization 

as adsorbent material for the removal of pesticides present in aqueous medium. While 

cypermethrin was better adsorbed by the monoionized clay, the organophilized clay presented 

higher adsorption capacity for malathion and, especially, for the natural insecticide. 

KEYWORDS: Adsorption. Water. Clays. Contamination. Pesticides. 

 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

A qualidade da água interfere no equilíbrio e na dinâmica ambiental, na saúde e na 

sobrevivência das populações e na economia das sociedades humanas (BECCATO, 2004). Poluição 

é qualquer alteração física, química ou biológica que modifica a fauna e a flora do meio. A poluição 

aquática é uma das mais preocupantes, pois modifica as características físicas, químicas e 

biológicas das águas, que vem a interferir na sua qualidade, impossibilitando o seu uso para o 

consumo humano (AGUIAR et al., 2002). Nos últimos anos, considerável atenção tem sido dada ao 

controle da utilização de pesticidas e seu impacto ambiental (SRIJAROONRAT et al., 2009).  

A cada ano, as pragas consomem aproximadamente 11 milhões de toneladas da produção 

agrícola brasileira. Para conter as perdas, os agricultores aplicam cerca de 20 mil toneladas de 

inseticidas, que deixam resíduos nas plantas, no solo, nos rios e no próprio alimento (LAINETTI, 

2013). 

Argilas são materiais terrosos, naturais, contendo silicatos hidratados de alumínio, ferro e 

magnésio; constituídos de minerais finamente divididos, podendo conter partículas de quartzo, 

calcita, entre outros minerais, matéria orgânica e sais solúveis. Possuem alta capacidade de troca 

catiônica, podendo sofrer modificação química com sais de amônio quarternário, modificando a 

polaridade para adsorção de poluentes orgânicos e daí sua crescente importância na área ambiental 

(SANTOS e SANTOS, 1992; ALTHER, 2008; VOSSEN, 2009). 
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A crescente necessidade de eficientes processos de remoção de contaminantes da água, 

gerada principalmente pelas legislações ambientais cada vez mais rígidas, tem voltado grande 

atenção para uso de argilas (PAIVA et al., 2017). A preferência quanto ao uso de argilas do grupo 

dos filossilicatos como adsorventes deve-se ao baixo custo, às pequenas dimensões dos cristais e à 

elevada capacidade de troca de cátions desses argilominerais, fazendo com que as reações de 

intercalação sejam mais rápidas (PEREIRA, 2013). 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

O objetivo geral do projeto ateve-se na realização de análises comparativas e investigação e 

obtenção de argilas com maior eficiência na remoção de pesticidas. 

Objetivos específicos: 

 Submeter a argila a diferentes tratamentos para o aperfeiçoamento do seu poder 

adsortivo.  

 Obter de diferentes argilas capazes de remover com eficiência pesticidas de meio 

aquoso. 

 Realizar análises de caracterização dos materiais. 

 Realizar testes de citotoxicidade para análise de eficiência das argilas tratadas. 

3 METODOLOGIA  

Foram realizados processos de modificação das argilas Vermiculita e Bentonita. Com 

as argilas modificadas realizaram-se os ensaios de adsorção, para que fosse verificada a 

descontaminação da água. Logo após esta adsorção, é realizado os testes de citotoxicidade que 

apontarão qual argila adsorveu melhor um determinado pesticida, de acordo com a taxa de 

mortalidade de artemias.  

No tratamento de organofilização foram preparadas dispersões com 3g das argilas 

(vermiculita e bentonita), 1g de sal cetremide e 150mL de água destilada. Submetida à 

agitação magnética, um termômetro foi mergulhado na dispersão para que soubesse o 

momento que a temperatura de 80°C fosse atingida. 

Deixada para a decantação durante 24 horas, a mistura foi filtrada com papel filtro. E 

submetida ao processo de lavagem à vácuo. Posteriormente, esta foi levada para à mufla, 

aquecida à 60°C durante 48 horas. 
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Banho ultrassônico: 

Em 4 béqueres de 600mL colocamos 3g das amostras das argilas (2 de cada tipo). 

Medimos 300mL de água bidestilada e colocamos nos béqueres com as argilas. Colocamos no 

ultrassom e regulamos a temperatura para 40°C e o tempo para 30 minutos. Após ser 

finalizado o banho ultrassônico, fizemos a filtragem das dispersões e colocamos para secar à 

50°C na mufla durante 24 horas. 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Argilas foram obtidas em quantidade satisfatória, com êxito na realização dos 

procedimentos.  

Ensaios de adsorção foram realizados de forma a permitir a obtenção de filtrado para 

análise de citotoxicidade e amostras de argilas para a realização de DRX, FRX, MEV e FTIR. 

Devido à diluição utilizadas dos diferentes pesticidas, não foi possível perceber alterações a 

olho nu. 

 

Fluorescências de Raios X: 

 

Tabela - FRX: resultados obtidos, desprezando-se os componentes naturais da argila 

 
Argila 

(sem tratamento) 

Argila 

(monoionizada) 

Argila 

(organofillizada) 

P
esticida 

-
- 

N
nat 

C
cip 

M
mal 

-
- 

N
nat 

C
cip 

M
mal 

-
- 

N
nat 

C
cip 

m
mal 

             

%
 Cloro 

3
0,564 

1
0,672 

2
0,560 

2
0,203 

2
0,498 

2
0,221 

2
0,557 

1
0,763 

1
0,173 

1
0,084 

0
0,735 

0
0,809 

%
 Enxofre 

0
0,123 

0
0,180 

0
0,027 

0
,112 

0
0,109 

0
0,146 

0
0,106 

0
0,145 

0
0,021 

0
0,171 

0
0,084 

0
0,301 

%
 Fósforo 

0
0,000 

0
0,005 

0
0,000 

0
,000 

0
0,000 

0
0,000 

0
0,000 

0
0,000 

0
0,000 

0
0,201 

0
0,000 

0
0,015 
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Os dados obtidos de Fluorescência de Raios X revelaram um maior percentual de 

cloro, elemento presente na cipermetrina, melhor adsorvido pela argila monoionizada. O 

enxofre, presente na alicina do inseticida natural e na composição do malathion, foi melhor 

adsorvido pelas argilas monoiozada e organofilizada, com a organofilizada sendo mais 

adsorvente também para o fósforo e, portanto, mais indicada para o malathion que contém 

fósforo e enxofre, enquanto a argila organofilizada atua com maior eficácia na adsorção do 

inseticida natural. 

DRX 

Análises de DRX permitiram inferir sobre a manutenção de padrão de cristalinidade 

das argilas, mesmo após tratamentos (monoionização e organofilização) e ensaios de 

adsorção. Algumas alterações são observadas nos difratogramas, explicadas pela inserção de 

novos elementos em suas estruturas, nos processos aos quais foram submetidos. 

 

Figura 1- Vermiculita sem tratamento 

 

Figura 2 - Vermiculita monoionizadq 
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Figura 3 – Vermiculita monoionizada pós cipermetrina 

 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Fotografias obtidas com Microscopia Eletrônica de Varredura permitiram constatar a 

utilização de vermiculita expandida, dada sua típica estrutura “em sanfona” que é produzida 

durante o aquecimento e vaporização de gases durante processo de expansão.  

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Argilas vermiculitas, sobretudo as modificadas, revelaram eficiência na adsorção de 

pesticidas testados, como um típico inseticida natural feito a partir de alho e cebola, bem como 

produtos comercializados livremente, como cipermetrina e malathion. Dependendo do caráter 

hidrofílico do pesticida – mais danoso ao ambiente pela livre circulação em mananciais hídricos – 

3366 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

argilas podem ser submetidas a diferentes tratamentos para aplicação como adsorvente de baixo 

custo na remediação de águas contaminadas. 

A eficiência dessas vermiculitas puderam ser rastreadas satisfatoriamente a partir de teste de 

citotoxicidade com Artemias e por métodos físico-químicos de análise. Importante considerar que 

uma pequena quantidade de argila foi utilizada em testes laboratoriais sob condições controladas e 

que novos procedimentos deverão ser realizados em etapas futuras, variando determinadas 

condições. Apesar disso, o resultado é estimulante no sentido de ressaltar a importância da pesquisa 

científica para solução de problemas ambientais e de saúde pública.  
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NOFIRE 
 
 

 
ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

 

 
 

RESUMO 
 

Fibras   vegetais   têm   sido   largamente   utilizadas   na   melhoria   das   propriedades 

mecânicas  para  a  produção  de  compósitos,  sobretudo  considerando  apelos  ambientais  e  a 

elevada disponibilidade desse tipo de polímero. A necessidade de reduzir a inflamabilidade de 

fibras  naturais  vem  estimulando  pesquisas  para  melhor  compreensão  do  mecanismo  de 

queima  e  desenvolvimento  de  processos  que  gerem  produtos  antichama  mais  adequados  

a uma grande diversidade de aplicações na engenharia. Este projeto visa o desenvolvimento de 

processo  inovador baseado  em  mineralização  de  fibras  de  sisal,  cana-de-açúcar  e  carnaúba, 

com comprovação de êxito a partir da realização de ensaios internacionalmente aceitos, e que 

gere registro de patente. 
 

PALAVRAS-CHAVE: Inflamabilidade. Antichama. Fibra Vegetal. 
 

 
 
 
 

ABSTRACT 
 

Vegetable fibers have been widely used to improve mechanical properties for 

the production of composites, especially considering environmental appeals and the 

high availability of this type of polymer. The need to reduce the flammability of 

natural fibers has spurred research to better understand the firing mechanism and 

process development that produce flameproof products best suited for a wide range of 

engineering applications. This project aims to develop an innovative process based on 

mineralization of sisal, sugar cane and carnauba fibers, which has been proven 

successful by conducting internationally accepted tests and which generates patent 

registration.

3370 



IFRN | Campus Mossoró 
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

 

 

 
 

KEYWORDS: Flammability Flameproof. Vegetable fiber. 
 
 
 
 
 
 
 
 

1          PROBLEMA IDENTIFICADO 
 
 

Necessidade  de  novo  processo  de  obtenção  de  material  antichama,  com  a 

incorporação de valor e destinação nobre a fibras vegetais comuns na região Nordeste do 

Brasil. 

 

A inflamabilidade dos materiais é uma propriedade muito importante conforme a aplicação que se 

pretende. O entendimento dos processos de combustão, além do comportamento específico do 

material  sob  interesse,  permite  o  desenvolvimento  de  alternativas  tanto  para  a  redução  de  

sua inflamabilidade quanto da supressão de fumaça produzida durante a combustão (OLIVEIRA et 

al, 2017). 

No   caso   de   materiais   poliméricos,   a   incombustibilidade   ou   mesmo   o 

retardamento  da  propagação  do  fogo,  teria  vasta  aplicação  em  materiais  de  alvenaria, 

isolantes  acústicos,  quadros  de  distribuição  de  energia  e  abrigo  de  transformadores, 

entre outros. 

A vulnerabilidade de compostos para o fogo é uma questão vital para determinar a sua 

aceitação      pelos      padrões      rigorosos      em      aplicações      (KIM;      DUTTA; 

BHATTTACHARYYA, 2018). 

Os  compostos  halogenados  são  os  retardantes  de  chama  de  maior  eficiência  geral  e  os  mais 

empregados para materiais poliméricos. Isto porque ficou demonstrado que o efeito antichama 

alcançado  com  a  adição  de  20  a  30%  em  peso  de  um  retardante  de  chama  não  halogenado  

é equivalente àquele alcançado com a incorporação de 1 a 5% em peso de um retardante de chama 

halogenado (FONSECA et al, 2004). 

Entretanto,  é  importante  o  desenvolvimento  de  processo  para  produção  de 

retardantes   de   chama   mais   acessíveis   e   que   não   contenham   halogênio,   dada   

a possibilidade de liberação de  gases tóxicos sob elevadas temperaturas, além de danos 

ambientais.
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Muitos  pesquisadores  têm  estudado  a  influência  dos  tratamentos  químicos  de  fibras 

vegetais  que  já  são  largamente  empregadas  com  carga  para  otimizar  comportamento 

mecânicos    de    polímeros    e    compósitos,    para   agregar    propriedades    antichama 

(MARTINS NETO, 2016). 

Neste projeto, visamos o desenvolvimento de processo inovador de tratamento 

de fibras vegetais para obtenção de material antichama. 

 

 
 
 
 
 

2       OBJETIVOS GERAIS 
 

 

Desenvolver processo inovador para tratamento de fibras vegetais e obtenção de 

material antichama. 

 

 

3       METODOLOGIA 
 
 

1) Obtenção e seleção de fibras de sisal, cana-de-açúcar e carnaúba, com lavagem em 

água corrente, secagem em estufa a 60oC por 24h e corte em pedaços de 

aproximadamente 3 cm para padronização do tamanho das amostras. 

2) Depois de secas, as amostras de fibras serão tratadas em banho ultrassônico por 20 

minutos a 40oC para dilatação das fibrilas de celulose. Em seguida, as amostras serão 

secas em estufa por 24 h e guardadas em dessecadores. 

3) Preparação das soluções-padrões de ferro e magnésio; Soluções de salicilato de sódio 

e fosfato de sódio serão preparadas, para imersão das fibras vegetais tratadas. 

Viscosidade, condutividade elétrica e pH das dispersões serão determinadas. 

4) Algumas amostras das fibras serão submetidas às análises de TG, DTG, FTIR, FRX e 
 

MEV. 
 

5) Serão provocadas, sob certas condições (sigilo – patente de processo), as 

mineralizações das fibras para que adquiram propriedades antichama. 

6) Serão realizados os ensaios antichama conforme metodologia descrita nas normas 

internacionalmente utilizadas: índice de oxigênio (ASTM D 2863-95) e queima vertical
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(UL 94). Em seguida, novos ensaios de caracterização serão realizados, com ênfase em 

termoanálise, do material antichama obtido. 

 

 

4          RESULTADOS E RESULTADOS ESPERADOS 
 

 

A lavagem e o tratamento com a fibra da Cana e do Sisal foram realizados com 

sucesso. Nas amostras tratadas é possível visualizar pequenos pontos na superfície, o que 

indica que as amostras foram de fato mineralizadas pelo processo de precipitação. 

Comprovamos empiricamente que as fibras tratadas possuíam maior caráter antichama, 

ao demarcar faixas nas pastilhas percebemos que para atingir o centro da pastilha em 

forma de disco as chamas tinham mais dificuldade quando o produto estava tratado o 

que nos leva a indagar até quando a propriedade de retardante é diretamente proporcional 

à concentração do Cloreto com o Silicato e se já estamos em sua melhor performance. A 

amostra com melhor resultado foi a de fibra de sisal em banho ultrassônico precipitado 

em Cloreto de Alumínio que apresentou de fato uma característica antichama ao não 

propagar o fogo por sua superfície apesar de estar submetido por um longo tempo à alta 

temperaturo, sendo assim, atingindo os resultados esperados. 

 
 
 
 

5    CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O desenvolvimento do projeto está ocorrendo bem, de forma que está suprindo as 

expectativas dos participantes, embora a falta de reagentes tenha atrasado um pouco o 

processo, além de que não conseguimos a amostra de fibra da Carnaúba, que era umas 

das fibra que planejávamos trabalhar e desenvolver.
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ECOHOUSE: AUTOMAÇÃO ECOLÓGICA 

1; 2 e 3 

1,2,3 IFRN – Ceará-Mirim.  

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Usando os conhecimentos em Eletrônica Analógica e de Potência, e 

Microcontroladores, desenvolvemos um protótipo do projeto ao qual o intuito é o de 

economizar água, reaproveitando-a. A ideia principal é que aqueles que forem fazer uso 

do sistema Ecohouse  possam economizar o solvente universal, reutilizando a água da 

chuva de uma forma automática e fácil, tendo um maior controle do quanto vão consumir 

posteriormente. Para dar forma à ideia, utilizamos um filtro, um microcontrolador e o 

código, e um circuito de nível de água. Estes, agem em conjunto formando a fonte 

principal da nossa Ecohouse. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Automação. Sustentabilidade. Água. Economia. Ambientalismo. 

 

ABSTRACT 

              Using the knowledge in Analog and Power Electronics, and Microcontrollers, we 

developed a prototype of the project whose purpose is to save water by reusing it. The main 

idea is that those who make use of the Ecohouse system can save the universal solvent by 

reusing rainwater automatically and easily, having greater control of how much they will 

consume later. To shape the idea, we use a filter, a microcontroller and code, and a water level 

circuit. These act together to form the main source of our Ecohouse. 

KEYWORDS: Automation. Sustainability. Water. Economy. Environmentalism. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

     É de grande importância a moderação do uso da água para um planeta mais 

sustentável. Os recursos hídricos têm profunda importância no desenvolvimento de várias 

atividades econômicas e na sobrevivência de seres vivos.  

Devido a isso, e ao fato de que a falta de água ainda afeta de forma prejudicial 

muitas pessoas no mundo, criamos a Ecohouse, um projeto voltado para automação 

ecológica, criado pensando em coletar, filtrar, ter um devido controle da quantidade de 

água utilizada e reaproveitá-la, para que, desse modo, possa-se ajudar o meio ambiente, 

tendo mais compromisso com o bem do nosso Planeta Água. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

2.1 OBJETIVO GERAL 

• Reaproveitar água potável por meio da chuva, em locais de escassez.  

2.2 OBJETIVO ESPECÍFICOS 

• Diminuir o custo com água; 

• Controlar uso da água; 

• Contribuir para o meio ambiente. 

3 METODOLOGIA  

Inicialmente, buscou-se informações de autores com conhecimento no assunto. A 

partir disso, o protótipo do projeto foi posto em prática.  

Primeiramente foi realizado a montagem do circuito de nível, para que, logo após, 

a parte física do recipiente fosse construída.  Por conseguinte, partimos para a terceira 

etapa: o código, bastante pensado para fazer as junções das execuções de cada 

componente. 
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3.1 CIRCUITO DE NÍVEL 

O circuito em uso foi composto por: um sensor de chuva, um servo motor, 

realizando a abertura do reservatório, um sensor de vazão, que mostra a quantidade de 

água utilizada do reservatório, e LED's, que, em medições diferentes, mostram, através 

das cores, os níveis da água, no qual o vermelho representa o nível baixo, o amarelo, 

nível médio, e verde, o nível alto.  

 

Foto 1: representação do circuito. Fonte: 

<https://cdn.instructables.com/FFA/QA5W/HA4LG0OI/FFAQA5WHA4LG0OI.LARGE.jpg> 

3.2 CORPO DO ECOHOUSE 

     Na parte superior do recipiente foi colocado um filtro natural que é composto 

de algodão, carvão, areia e pedras, nessa ordem. A parte inferior ao filtro é onde estará a 

água filtrada, nela foi colocado os fios para as medições dos níveis que mandarão as 

informações para os LED’s acenderem, de acordo com a quantidade de água alcançada. 

Nessa parte também foi colocada uma tampa para proteger o recipiente da entrada de 

impurezas indesejáveis e fechar o recipiente quanto cheio. Instalado também uma torneira 

com um sensor para melhor coleta e controle da quantidade de água usada. 
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Foto 2: imagem demonstrativa do projeto. Fonte: autoral. 

3.3 CÓDIGO 

Todos os comandos automáticos são realizados através do código de 

programação, desde a abertura do reservatório automaticamente, até a leitura da 

quantidade da água que passa pela torneira. 

O código foi montado para ser usada no microcontrolador Arduino, e os 

principais comandos utilizados foram os de leitura de comandos e de exibição no 

monitor. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Analisando as etapas, todos os objetivos esperados foram alcançados de forma 

positiva. O maior desafio encontrado estava no código que, para funcionar 

adequadamente como o esperado, precisou de alguns ajustes que aos poucos foram feitos. 

Apesar dos problemas, o protótipo da Ecohouse  apresentou uma enorme 

eficiência no seu uso, dando brecha para a sua expansão em forma e tamanho real. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O protótipo da Ecohouse se mostrou eficaz e, a partir das devidas aprimorações 

para uso comum, se encontra pronta para ser utilizada nas residências de forma segura, 

colaborando para o meio ambiente e na diminuição dos gastos com água, tendo uma água 

coletada limpa e de ampla utilização. 
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BRISA - BRACELETE COM INFORMAÇÕES PESSOAIS DE SAÚDE 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Incidentes provocados por erros médicos resultam em um excessivo número de mortes 

no âmbito de urgência e emergência. Infelizmente, grande parte destas se deve a baixa 

quantidade de dados que o médico tem sobre a saúde pregressa do paciente. Diante disso, 

a criação de um equipamento dedicado à diminuição destas mortes, faz-se necessária. 

Portanto, este projeto atua como um mecanismo de informações pessoais de saúde, de 

forma a vir auxiliar os médicos plantonistas a oferecerem um assistência assertiva ao 

paciente. Isto posto, o BRISA apresenta o desenvolvimento de um bracelete, provido de 

uma etiqueta RFID, que ao ser lida pelo identificador de rádio frequência e reconhecida 

pela plataforma de prototipagem eletrônica ESP32, apresenta informações relevantes para 

um atendimento efetivo, através de um aplicativo que virá a auxiliar os atendentes a 

conservar a vida do paciente.  

PALAVRAS-CHAVE: BRISA. RFID. Informações pessoais de saúde. Atendimento 

médico. Prontuário médico. 

ABSTRACT 

Incidents caused by medical errors result in an excessive number of deaths within the 

scope of urgency and emergency, unfortunately, a large part of these is due to the low 

amount of data that the doctor has on the patient's previous health. Faced with this, the 

creation of a dedicated equipment to reduce these deaths, is necessary. Therefore, this 

project acts as a mechanism personal health information, so as to assist the physicians on 

call to offer assertive assistance to the patient. BRISA presents the development of a 

bracelet, equipped with an RFID tag, which, when read by the radio frequency identifier 

and recognized by the electronic prototyping platform ESP32, presents relevant 

information for effective service, through an application that will come to assist the 

attendants in preserving the patient's life. 

KEYWORDS: BRISA. RFID. Personal health information. Medical care. Medical 

records. 

1. PROBLEMÁTICA 

Por hora, no Brasil, morrem seis pessoas por decorrência de erros médicos, dentre 

essas mortes quatro poderiam ser evitadas com a realização correta dos procedimentos no 

momento da assistência (GALILEU, 2018).  

3380 



 
 
 
 
IFRN | Campus Mossoró  
eventos.ifrn.edu.br/secitex2019 

 

Por tradição deduz-se que aquele que cura absolve a culpa, desfaz o 

erro de origem do semelhante. Por isso, soa como despropósito que o médico 

possa errar, sobretudo no exercício da cura. O dano decorrente do erro médico 

é quase sempre de caráter irreparável, significa tudo ou nada para quem o sofre. 

(GOMES, 2009). 

No atendimento emergencial, em suma, ocorre o primeiro contato médico-

paciente. Muitas vezes, em meio ao contato conturbado, o paciente encontra-se 

impossibilitado de apresentar relatos de sua saúde pregressa, que possam servir de norte 

ao médico no momento da assistência. Assim, tornando possível que o paciente venha a 

consumir medicações as quais, por exemplo, possa possuir hipersensibilidade, o que pode 

ser fatal. O erro medicamentoso, seja ele por rejeição do organismo ou até mesmo por 

ledo engano durante a aplicação, é um dos fatores que contribuem para a estatísticas de 

morte decorrente de erros médicos. 

Quando o organismo recebe uma substância a qual possui uma hipersensibilidade 

pode-se gerar diversas reações, como:  irritação nos olhos, coceira, vermelhidão na pele, 

febre, dificuldade para respirar, tonturas, confusão mental, inchaço da glote que pode 

gerar a anafilaxia (MILHORANCE, 2014). Destaca-se que, a alergia medicamentosa 

acomete hoje cerca de quinze milhões de brasileiros, ou seja, só no Brasil existem cerca 

de quinze milhões de pessoas que correm este risco. 

1. OBJETIVOS  

A seguir, serão descritos os objetivos para o desenvolvimento do BRISA. 

2.1. GERAL: Desenvolvimento de um sistema acessível e de baixo custo, que 

visa reduzir os prejuízos graves à saúde e até mesmo diminuir o percentual de óbitos 

causados por erros de atos médicos. 

2.2. ESPECÍFICOS: Desenvolvimento de um servidor local que será acessado 

por um aplicativo para fornecer informações do paciente; Desenvolvimento de um banco 

de dados para o armazenamento e manutenção das informações relacionadas ao paciente; 

Desenvolvimento de braceletes com tag de identificação embutida; Aplicar o BRISA no 

atendimento de urgência e emergência tornando o processo mais ágil e livre de riscos. 
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2. METODOLOGIA  

Com base em análises empíricas, optou-se: pelo uso da tecnologia RFID para 

leitura das etiquetas de identificação (tags); pela utilização da plataforma de prototipagem 

ESP32 para realizar o processamento de dados; pelo uso do SD card como local para 

arquivar informações; e pela a utilização de um bracelete para dar suporte a tag. 

Foto 1 - Módulo RFID 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Foto 2 – ESP32 

 
Fonte: arquivo pessoal. 

Cada tag lida pelo identificador de rádio frequência tem seus dados processados 

pelo ESP, que ao equiparar os dados da leitura com os que constam nos arquivos, envia a 

um smartphone por meio da comunicação bluetooth, as informações prévias sobre a saúde 

do paciente, estas são apresentadas na tela do smartphone, com auxílio de um aplicativo 

desenvolvido de forma dedicada a essa função. 

Figura 2 - Fluxograma de funcionamento do BRISA. 

 
Fonte: elaborado pelas autoras. 
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A princípio, os dados de extrema relevância sobre o paciente são fixados, na 

própria etiqueta por meio do cadastro inicial na interface do aplicativo e outras 

informações não tão prioritárias são armazenadas em um banco de dados em nuvem. Na 

perspectiva do atendimento, as informações coletadas podem ser utilizadas pelo 

profissional para que este possa proporcionar um atendimento mais seguro. 

3. RESULTADOS 

Em atual concepção, o sistema BRISA apresenta um mecanismo de leitura e 

identificação de tags que acompanhado de um aplicativo de interface fornece informações 

particulares de cada paciente. 

Foto 3 - Sistema de leitura, processamento e armazenagem de dados 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Com o desenvolvimento desse protótipo tornou-se possível realizar a leitura das 

tags, a atribuição de informações a cada uma delas, e por conseguinte realizar a 

apresentação destas no smartphone. 

Para a realização integra do projeto, resta a formulação do banco de dados em 

nuvem, onde serão armazenadas as informações de cada paciente, que atualmente estão 
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sendo acondicionadas em um microSD card conectado a plataforma de prototipagem 

ESP32. Com o desenvolvimento do banco de dados e sua implementação bem-sucedida 

ao aplicativo o BRISA terá seu desempenho eficiente.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com a devida aplicação deste projeto, almeja-se que ocorra uma otimização dos 

atendimentos de urgência e emergência, tanto por parte dos pacientes como por parte dos 

médicos, dando ênfase às doenças ou alergias que o paciente possui, com o objetivo de 

reduzir os riscos que ocorrem nestes atendimentos. 

Em contrapartida, o BRISA apresenta objetivos secundários, de grande estima e 

contribuição, no que diz respeito ao aperfeiçoamento técnico dos estudantes que 

participam do projeto, graças ao aprendizado proporcionado com o desenvolvimento 

deste. 

O sistema BRISA tem por objetivo colaborar com a assistência e conservação da 

vida da população, e que, dessa forma, vir a aprimorar o atendimento médico. 
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MÔNICA - MONTAGEM ELETRÔNICA DE PLACAS PARA TESTE DE 

COMPONENTES APLICADOS 

 ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

O curso técnico integrado em eletrônica, ofertado pelo IFRN campus Natal - Zona Norte, 

é predominantemente composto por aulas práticas laboratoriais. A partir de observações 

empíricas, foi possível perceber um gasto demasiado de tempo por parte dos discentes 

para a realização e montagem efetiva dos circuitos. Esse fato se dá, em geral, por defeito 

apresentados em algum componente eletrônico. Em virtude disto, este projeto foi 

desenvolvido como proposta de aprimoramento das aulas, objetivando otimizar o tempo 

de práticas dos alunos baseado na confecção de placas de circuito impresso dedicadas a 

testes de componentes aplicados, para que assim, consiga de forma rápida, verificar o 

pleno funcionamento dos componentes antes da montagem em protoboard. Os kits 

auxiliares são montados com partes de equipamentos descartados no E-LIXO, que reúne 

e recondiciona aparelhos eletrônicos. Não menos importante, a reutilização dos 

componentes contribuem com o meio ambiente, pois o lixo eletrônico quando descartado 

de maneira incorreta na natureza, causa graves problemas ao meio ambiente, e 

consequentemente, aos seres vivos. 

PALAVRAS-CHAVE: MÔNICA. Aulas práticas. Componentes eletrônicos. Lixo 

eletrônico. Teste. 

ABSTRACT 

The integrated technical course in electronics, offered by IFRN campus Natal - North 

Zone, is predominantly composed of laboratory practical classes. From empirical 

observations, it was possible to realize too much time on the part of students for the 

realization and effective assembly of circuits. This fact is usually by default presented in 

some electronic component. Because of this, this project was developed as a proposal for 

class improvement, aiming to optimize the students' laboratory practice time based on the 

manufacture of printed circuit boards dedicated to the tests of applied components, so 

that it can quickly verify the full operation of components prior to protoboard mounting. 

Auxiliary kits are assembled with parts of discarded equipment in the E-Waste, which 

assembles and reconditiones electronic devices. Not least, the reuse of components 

contributes to the environment, since electronic waste when improperly disposed of in 

nature, causes serious problems to the environment, and consequently to living beings. 

KEYWORDS: MÔNICA. Practical classes. Electronic components. Electronic trash. 

Test. 

1. PROBLEMÁTICA  

As aulas práticas de eletrônica, que acontecem em laboratórios especializados e 

com componentes particulares, tendem a ser bastante demoradas, esse fato se dá, devido 
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a realização e montagem falha dos circuitos práticos por parte dos alunos. Quando o 

circuito montado não funciona, perde-se muito tempo revisando os procedimentos da 

montagem e as ligações elétricas. Na maioria das vezes, o circuito tem seu funcionamento 

comprometido, total ou parcialmente, por defeito em algum componente relevante. 

Diante disso, o MÔNICA visa otimizar o tempo de práticas laboratoriais por meio 

kits auxiliares especializados em testes de componentes eletrônicos de forma ágil e 

eficiente, evitando a dispersão do alunado decorrente de falhas de sua atividade prática.  

Por outro lado, diante dos principais problemas que afetam o meio ambiente, faz-

se necessário que surjam ideias para o reaproveitamento de materiais eletrônicos 

descartados sem controle pela sociedade. Com isso, o MÔNICA visa a reutilização de 

componentes que ainda apresentam boas características elétricas, contribuindo para 

redução do lixo eletrônico. Esses componentes são recolhidos e catalogados pelo projeto 

de extensão do IFRN, campus Natal Zona Norte, o E-LIXO. De tal sorte, que a 

reutilização de partes dos equipamentos eletrônicos inservíveis são aproveitados na 

confecção da ferramenta foco do projeto vindo a minimizar os custos, uma vez que nada 

ou muito pouco precisará ser adquirido.  

2. OBJETIVOS  

A seguir, serão apresentados os objetivos para o desenvolvimento do MÔNICA. 

2.1. GERAL: Produzir kits auxiliares a partir do reaproveitamento de 

componentes, de modo a contribuir com alunos e professores em práticas laboratoriais do 

curso de eletrônica. 

2.2. ESPECÍFICOS: Montagem de kits auxiliares (PCI’s); Teste de 

funcionamento dos itens eletrônicos; Reutilização de componentes eletrônicos; 

Otimização das práticas laboratoriais. 

3. METODOLOGIA  

O desenvolvimento do MÔNICA se deu após a realização de aulas práticas do 

curso técnico em eletrônica, onde foi possível perceber as dificuldades enfrentadas tanto 

por alunos, quanto por professores no tocante ao funcionamento adequado dos circuitos 
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desenvolvidos no decorrer das aulas. A princípio, é realizada a análise da ementa das 

matérias técnicas do curso, como: circuitos elétricos em corrente contínua e corrente 

alternada, eletrônica analógica e acionamento eletrônico.  

Diante desta análise, é realizado o levantamento dos componentes necessários 

para a montagem das práticas específicas para cada aula. Feito o levantamento, os 

componentes são recolhidos no e-lixo, são analisadas as especificidades dos componentes 

com o auxílio do datasheet, para assim iniciar o planejamento dos circuitos, dando início 

as montagens físicas e as simulações com o auxílio de plataformas especializadas, 

disponíveis nos computadores dos laboratórios do Instituto.

Foto 1 - Placas utilizadas para retirada de 

componentes 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Foto 2 – Componentes retirados 

 

Fonte: arquivo pessoal. 

Ao fim dessas etapas os circuitos passam por revisão com o auxílio do 

coordenador do projeto, e após são criados layouts das placas para a composição dos kits 

auxiliares e a partir dos layouts serão produzidas as placas de circuito impresso com a 

utilização de itens disponíveis no campus, a soldagem dos componentes reutilizados, os 

testes finais e ao término os kits são aplicados nas aulas. 

4. RESULTADOS  

Diante das dificuldades enfrentadas por alunos do curso técnico em eletrônica no 

tocante ao desenvolvimento de aulas práticas, o MÔNICA visa, a princípio, aprimorar e 

otimizar o andamento das aulas com a confecção de kits de auxilio especializados em 
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testes de itens eletrônicos, assessorando os alunos quanto ao funcionamento cônsono dos 

componentes utilizados para o correr adequado da prática. 

A elaboração do MÔNICA, até o momento, culminou no desenvolvimento de 

layouts e escolha de componentes de sucata eletrônica que em pouco tempo irão se tornar 

kits auxiliares para o proveitoso desenvolvimento de aulas práticas. 

Figura 1 - Layout - oscilador astável, para teste do CI 555 

 

Fonte: Elaborado pelas autoras 

Assim, almeja-se a conscientização ambiental dos aluno, a partir do 

reaproveitamento de componentes eletrônicos, bem como o devido descarte de materiais 

de forma a não agredir o meio ambiente. 

Por fim, deseja-se o reconhecimento da importância das práticas laboratoriais para 

os cursos de tecnologia, em especial o curso de eletrônica do IFRN campus Natal - Zona 

Norte. 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Com a devida aplicação deste projeto almeja-se que ocorra uma otimização nas 

aulas práticas, tanto por parte dos discentes como por parte dos docentes, com o benefício 

dos kits didáticos auxiliares, que servirão como plataforma de testes para componentes, 

além de contribuir na explicação de aplicações e funcionamento de determinados itens da 

eletrônica.  
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Em contrapartida, este projeto apresenta objetivos secundários, de grande estima 

e contribuição, no que diz respeito ao aperfeiçoamento técnico dos estudantes que 

participam do projeto e, não menos importante, a reutilização de lixo eletrônico, tão 

agressivo ao meio ambiente. 

Tem-se como expectativa que este projeto possa ser reconhecido por cursos do 

mesmo segmento acadêmico que apresente dificuldades semelhantes, e que, dessa forma 

seja igualmente implantado pelos alunos como forma de otimização e aprimoramento de 

suas aulas práticas. 
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Reaproveitamento da água no processo metalográfico 

RESUMO 

A execução deste trabalho foi ocasionada devido à grande quantidade de água que era 

descartada no processo metalográfico, sendo assim, nasce a ideia de reaproveitar a água 

utilizada nas aulas de metalografia através de um sistema hidráulico cíclico, tendo como 

premissas principais: a economia de água em nosso laboratório, assim como, o desenvolvimento 

sustentável da nossa região. A mobilidade desse sistema hidráulico se dá por intermédio de uma 

bomba que circulará a água através das canalizações, cumprindo assim a etapa de 

reaproveitamento. Logo, mediante a instalação desse sistema, percebemos a potencialidade 

econômica de água, consciência ambiental e, além disso, uma possibilidade de implantação por 

outras instituições que faz uso desse mesmo procedimento técnico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Água. Sustentabilidade. Metalografia. 

 

ABSTRACT 

The execution of this work was caused due to the large amount of water that was 

discarded in the metallographic process, thus, the idea of reusing the water used in 

metallography classes through a cyclic hydraulic system is born, having as main premises: 

water saving in our laboratory, as well as the sustainable development of our region. The 

mobility of this hydraulic system occurs through a pump that will circulate the water through 

the pipes, thus fulfilling the reuse stage. Thus, by installing this system, we realize the economic 

potential of water, environmental awareness and, moreover, a possibility of implementation by 

other institutions that make use of this same technical procedure. 

 

KEYWORDS: Water. Sustainability. Metallography. 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

As aulas práticas da disciplina de metalografia ministradas no laboratório do 

IFRN/ Campus Santa Cruz é parte curricular do curso técnico integrado de mecânica. E 

em uma das etapas deste processo metalográfico, mais precisamente na preparação dos 

corpos-de-prova metálicos, é o lixamento. O mesmo utiliza a água como matéria-prima 

fundamental para ajudar no desbaste das peças a serem trabalhadas. Porém, o seu 

desperdício é abundante e notório. Mesmo controlando a vazão da água através do 

fechamento da torneira e a quantidade de tempo que os alunos revezam para lixar, faz 

parte do processo deixar a água corrente sob as plataformas de lixas, no intuito de gerar 

uma película lubrificante e refrigerante entre as superfícies em atrito, lixa e corpo-de-

prova metálico, facilitando a preparação da peça até o estágio final que é o polimento. 

Diante desse problema, a pesquisa se desenvolveu em torno da reutilização da água do 

processo metalográfico, através de um sistema hidráulico cíclico que é acionado por uma 

bomba periférica, fazendo a água circular dentro de um sistema fechado, ou seja, sem ser 

desperdiçada como no processo convencional cuja drenagem iria direto para o sistema de 

esgoto predial. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Objetivo Geral 

Reaproveitar a água no laboratório de metalografia no processo lixamento. 

Objetivos Específicos 

Observar a estanqueidade do sistema hidráulico cíclico em funcionamento. 

Comparar o processo convencional e o sustentável em relação à economia de 

recursos hídricos. 

3 METODOLOGIA 

O projeto tem como finalidade reutilizar a água descartada durante o processo de 

lixamento dos corpos-de-prova no laboratório de metalografia do IFRN/ Campus Santa 
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Cruz. E os procedimentos metodológicos deste processo funcionam da seguinte maneira: 

enquanto as peças são lixadas, a água estará fluindo normalmente da torneira para as 

plataformas de lixamento e em seguida se depositará em uma cuba de acrílico, que 

construirmos no intuito de melhorar a visualização do processo, logo, a água passará por 

um filtro, que acoplamos na saída da cuba, para eliminar as impurezas remanescente do 

processo de lixamento. Posteriormente, a água será transportada e elevada através de 

tubos, pelo auxílio da conexão ao sistema de uma bomba periférica, devolvendo a água 

para o ponto inicial, e assim, permanecendo em um sistema cíclico. Os materiais 

utilizados para a construção desse sistema sustentável foram: uma bomba periférica, 

motor monofásico ½ CV, com altura monométrica de 10 mca, voltagem 220 V/ 60 Hz, 

uma cuba de acrílico cujo dimensões: 420 mm x 360 mm x 340 mm, tubos PVC ½ 

polegada, além de conexões hidráulicas como: joelhos, curvas e luvas em PVC, duas 

válvulas gaveta PVC e um filtro para tubo PVC. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A princípio para obtermos uma aproximação do quantitativo, em litros, de gasto de água 

no processo metalográfico, medimos a vazão de água na torneira que alimenta as plataformas 

de lixamento. Após uma hora de medição verificamos o quantitativo de 128 litros. Sabendo que 

1000 litros é o mesmo de 1 m3. Logo, a vazão encontrada foi de 0,128 m3/h. 

Confrontando a informação da vazão com a quantidade de horas-aulas ministradas na 

disciplina, que são 3 horários seguidos (45min x 3 horários = 2h15min), concluímos que a cada 

encontro (aprox. 2 horas x 128 litros) gastamos 256 litros de água, além disso, sabendo da 

temporalidade semanal das aulas, fechamos um quantitativo mensal (4 semanas x 256 L) de 

gasto de água, para o sistema convencional metalográfico, algo em torno de 1024 litros. 

Por outro lado, o sistema sustentável, construído para circular a água impulsionada por 

uma bomba periférica através das canalizações, é alimentado com aproximadamente 10 litros 

de água, e esse fluido fica circulando ininterruptamente após o acionamento da bomba, ou seja, 

não há desperdício. Logo, concluímos que a cada encontro semanal utilizamos 10 litros de água, 

por fim, mensalmente esse gasto de água será algo em torno de 40 litros. 
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O gráfico ilustra esse quantitativo de gasto de água mensal no laboratório de 

metalografia, no qual, observa-se uma comparação dos gastos entre o sistema convencional 

comumente utilizado e o sistema sustentável que tem como premissa economizar e reciclar a 

água do processo metalográfico. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Gasto mensal de água do Sistema Convencional e o Sistema Sustentável. Fonte: Próprio autor. 

O determinado projeto contemplou os objetivos propostos. O sistema já foi incluso 

como aparato de aula economizando uma enorme quantidade de água como ilustra a figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Sistema Sustentável hidráulico aplicado na metalografia. Fonte: Próprio autor. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Essa pesquisa atribui melhorias tanto nos requisitos econômicos, devido ao 

gerenciamento da água, quanto no sentimento de sustentabilidade em nossa região. Além disso, 

esse projeto tem um viés social, ou seja, trabalha a consciência ambiental, com a reutilização 

da água, assim como, gera uma possibilidade da implantação deste, por outras instituições que 

faz uso da água como elemento essencial para os processos metalográficos realizados nos 

laboratórios de cursos superiores e técnicos instalados por todo o país. 
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SISTEMA DE MONITORAMENTO E ACIONAMENTOS DE MOTORES 

IFRN – Campus Parnamirim 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

No século XXI a automação deixou de ser algo usado apenas industrialmente e passou a ser um 

bem comum nas residências, hospitais e escolas. Pensando nisto, o projeto traz o protótipo de 

automação, visando a redução de energia elétrica no IFRN campus Parnamirim. Para acontecer 

foi necessário passar por várias etapas dentre as quais envolveu conhecimentos de: 

microcontroladores, programação em C e Blocos, comandos elétricos e acionamento de 

máquinas. O emprego do protótipo apresentado neste relatório trará comodidade e evolução no 

modo de acionar máquinas trifásicas. O protótipo mostra os valores das variáveis das cargas, 

tensão, corrente e potência dissipada. Esses valores serão mostrados por meio de um LCD e no 

aplicativo feito, que estabelece comunicação Bluetooth com o acionamento ou desacionamento 

do motor. 

PALAVRAS-CHAVE: Automação. Cargas Trifásicas. Arduino. Aplicativo Android. 

ABSTRACT

In the twenty-first century, automation was no longer used only industrially and became a 

common good in homes, hospitals and schools. With this in mind, the project brings the 

prototype of automation, aimed at reducing electric power at the IFRN Parnamirim campus. In 

order to happen it was necessary to go through several stages, among which it involved 

knowledge of: microcontrollers, programming in C and Blocks, electric commands and 

machine activation.  The use of  the  prototype presented in this report will bring results  of        
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economy, convenience and evolution in the way of operating three-phase machines, showing 

in the prototype the value of the variables of the loads, voltage, current and power dissipated. 

These values will be shown through an LCD and in the application made, which establishes 

Bluetooth communication with the drive or engine shutdown.

KEYWORDS: Automation. Three Phase Loads. Arduino. Android app. 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

O projeto surgiu com a ideia de ajudar na economia das contas de energia do Instituto 

Federal de Ciências e Tecnologia (IFRN) do campus Parnamirim. Esta ideia gira em torno da 

economia a longo prazo a partir do desligamento programado de cargas pesadas, como o ar 

condicionado, que é o foco principal deste projeto. Primeiramente foi desenvolvido uma forma 

de solucionar o problema, tal solução seria construir um protótipo composto por um aplicativo 

de celular e uma placa de circuito impresso, que pudesse desativar em tempo real uma carga e 

além disso, mostrasse dados de tensão da rede, potência dissipada e corrente. De imediato, o 

interessante é que o protótipo ficasse sob supervisão do apoio acadêmico, que teria   por missão 

o desligamento das cargas à distância e verificações dos dados assim que as aulas acabassem. 

Em suma, ao longo do arquivo ficará explícito que o projeto é baseado em áreas do 

conhecimento tais quais: programação (em c e em blocos), microcontroladores (para o uso dos 

sensores analógicos e digitais), comandos elétricos e acionamentos de máquinas. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Mostrar que a partir de um protótipo que visa a automação e monitoramento de motores, 

haverá um controle mais rigoroso do consumo energético que poderá promover redução de 

gastos no campus a longo prazo. Além disso, o monitoramento é feito através da leitura e 

concomitantemente, exibição de valores (corrente, tensão e consequentemente, potência). No 

caso em questão, o motor está representando o aparelho de ar condicionado. 
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3 METODOLOGIA 

Os procedimentos realizados para a obtenção do protótipo foram optados a partir de 

métodos indutivos, isso se justifica uma vez que o método indutivo permite-nos partir de uma 

verdade menor, que neste caso se resume ao descuido do desacionamento dos ar-condicionados 

após o término da aula, para uma verdade generalizada que será resumida na resolução do 

problema, ou seja, a criação do protótipo. A resolução do problema foi dividida em dois grandes 

grupos: a parte física e a parte programática. Aliando estes dois parâmetros, foi possível medir 

corrente, inicialmente através do sensor ACS712 que posteriormente foi substituído pelo SCT-

013, inspecionar a tensão trifásica da rede, através do sensor ZMPT101b, calcular potência e 

criar um aplicativo, através de programação em blocos que demonstra os valores da corrente, 

tensão e o cálculo da potência no visor de qualquer dispositivo android. Além disso, realizar 

efetivamente o objetivo principal: acionamento de uma carga (ar condicionado) à distância, 

nesse caso através do sensor bluetooth hc-05. Ferramentas como estas permitiram a evolução 

do projeto. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O principal objetivo do projeto é automatizar motores, e isto foi atingido. Além disso, 

controlar as variáveis medidas e mostrar ao usuário/operador (tensão, corrente e potência). A 

partir dessas leituras pode-se ter um melhor aproveitamento das máquinas, uma vez que o 

operador poderá basear-se nesses valores para controlá-los individualmente.    

 Como podemos ver, foi realizada uma partida direta que passa para o motor as 

informações pedidas no aplicativo instalado no aparelho celular. Para saber quantos kWh/mês 

um equipamento irá gastar, seguimos a fórmula: 

𝑷𝒐𝒕ê𝒏𝒄𝒊𝒂 (𝑾)  ∗  𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒖𝒕𝒊𝒍𝒊𝒛𝒂𝒅𝒐 (𝒉)   

∗  𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒅𝒊𝒂𝒔 𝒅𝒆 𝒖𝒔𝒐 𝒏𝒐 𝒎ê𝒔 / 𝟏𝟎𝟎𝟎 =  𝒌𝑾𝒉/𝒎ê𝒔 

Para calcular o valor financeiro, basta multiplicar o valor final encontrado pelo preço do kW/h 

cobrado pela empresa de energia elétrica, que pode ser encontrado na conta de energia ou 

consultando a empresa (este valor varia de região para região). O IFRN Parnamirim tem um  
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custo médio de R$22.000,00 com o uso de energia elétrica por mês. Sendo assim, 

consideramos toda economia válida. 

Durante o decorrer do projeto foram encontradas algumas dificuldades com a logística 

do posicionamento dos sensores na PCI devido a questão do tamanho destes. Outro fator que 

necessitou um pouco mais de atenção foi a programação em blocos, usada no desenvolvimento 

do aplicativo, haja vista que as integrantes do grupo só tinham trabalhado com linguagens de 

programação em C e C++. 

Figura 1: Protótipo. 

                       

                                   Fonte: Pessoal, 2019. 

Figura 2: Aplicativo utilizado pelo operador. 

 
           Fonte: Pessoal, 2019. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A pesquisa gira em torno de construir um protótipo que é composto por um aplicativo 

de celular, uma placa de circuito impresso e um conjunto de sensores analógicos e digitais que 

irão mostrar as variáveis de tensão, potência e corrente, e ativar ou desativar uma carga trifásica 

de acordo com o comando dado pelo celular vinculado por meio da comunicação bluetooth.  

Todos os objetivos citados acima foram atingidos com sucesso. Com o passar do tempo, 

pretende-se implementar um sensor Wireless que irá permitir uma área de atuação maior que o 

Bluetooth, fazendo com que os dados possam ser checados em qualquer lugar que tenha acesso 

a internet. Além disso, outro objetivo do grupo está relacionado a utilização de um relé 

temporizador que irá ser aplicado para desligar o ar-condicionado caso ele exceda um tempo 

limite pré-estabelecido pelo programador.  
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DOMÓTICA: DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE UMA 

CASA INTELIGENTE DE BAIXO CUSTO UTILIZANDO O ARDUINO 

CONECTADO COM O SMARTPHONE ATRAVÉS DO MIT APP INVENTOR 2 

Maria Aparecida da Silva Batista 1; Maria da Silva Santos2;  

Emiliana Souza Soares 3; Luciano Pereira dos Santos Júnior 4 

1,2,3 e 4 IFRN – Campus João Câmara; 

ÁREA TEMÁTICA Engenharias). 

RESUMO 

Neste trabalho, apresenta-se o desenvolvimento de um protótipo alpha de um sistema de 

segurança residencial inteligente de baixo custo, conectados a um microcontrolador 

atmega328p por meio do módulo Bluetooth e sendo acionado, monitorado e controlado 

do pelo software App Inventor 2. Nesse cenário, alguns dispositivos são controlados: 

luzes, caixa d’água e portões.  

PALAVRAS-CHAVE: Domótica, Microcontrolador ATMEL atmega 328, Segurança, 

Smart house, Internet Of Things 

ABSTRACT 

The work present a process of development of a illustrative model alpha  of a inteligente 

system home of low cost, conected to a microcontroller atmega328p through of a 

Bluetooth module and actioned, monitored and controled for a software App Inventor 2. 

In this scenario, soma dispositives are controlled lights, water box and gates.  

 

KEYWORDS: Domotica, Microcontrolador ATMEL atmega 328, Segurity, Smart 

house, Internet Of Things 
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1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

Visando contribuir com a melhoria da qualidade de vida, neste projeto, apresenta-

se a proposta de implementação de um protótipo de automação residencial de baixo custo, 

no qual utiliza-se o hardware Arduíno Uno e o Bluetooth. A proposta é exposta 

materialmente em uma maquete facilidade em atividades do cotidiano, bem como a 

comodidade e a segurança, por meio de um sistema de alarme simples, mas eficaz, que 

detecta possíveis invasores em sua residência, O projeto visa ao conforto e facilidade em 

tarefas mais simples, mas, que exigem ainda assim seu tempo, tentando, por meio da 

tecnologia reduzir essa perda de tempo ao máximo. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Desenvolver o protótipo de um sistema de segurança inteligente no acionamento 

das luzes e portões de uma maquete, automatizados com o Arduino interagindo com o 

módulo Bluetooth HC – 05. O módulo HC é responsável pela comunicação do 

microcontrolador com o smartphone. Essa comunicação via Bluetooth ocorre em 

conjunto com o aplicativo Android, o qual utiliza fundamentos de internet das nuvens 

(Internet Of Things - Iot), ou seja, pode ser desenvolvida no navegador web, bastando 

apenas ter uma conta de e-mail do Google. 

3 METODOLOGIA  

Inicialmente, identificamos necessidades na área de domótica. Realizamos estudo 

bibliográfico, com foco no referencial teórico na área de domótica e programação, que 

foi utilizada para o funcionamento do circuito do Arduino Uno. Visando contribuir com 

a comodidade residencial, a fim de trazer conforto e praticidade aos usuários, pensando 

na melhor visualização montamos o projeto em uma maquete de baixo custo com 

materiais reciclados, numa perspectiva sustentável. Elencamos os seguintes 

procedimentos: Listar todos os materiais com preços e descrição; Realizar a Programação 
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em C para Atmega328 ; Fazer testes com o código criado e realizar montagem da placa 

do circuito; Criar mecanismo de acionamento e controle no App inventor 2; Testar todos 

componentes do protótipo na maquete; Montar a maquete e fixar os componentes nela, 

fazendo as ligações para o microcontrolador; Realizar os testes de validação na maquete 

e todos os componentes em funcionamento, para que o êxito do protótipo seja alcançado. 

4 REFERENCIAL TEORICO 

No âmbito da domótica, tendo em vista os avanços tecnológicos, é notório que a 

automação residencial vem crescendo, em virtude de questões como segurança, 

comodidade, economia e praticidade proporcionadas para as pessoas. Nesse sentido, 

visando contribuir com a melhoria da qualidade de vida, neste projeto, apresenta-se a 

proposta de implementação de um protótipo de automação residencial de baixo custo, no 

qual utiliza-se o microcontrolador ATMEL atmega 328 por meio do módulo Bluetooth e 

sendo acionado, monitorado e controlado do pelo software App Inventor 2. A proposta é 

exposta materialmente em uma maquete. Nessa direção, o trabalho em tela apresenta a 

ilustração de um protótipo que apresenta automação para o conforto e facilidade em 

atividades do cotidiano, bem como a comodidade e a segurança, por meio de um sistema 

de alarme simples, mas eficaz, que detecta possíveis invasores em sua residência. Dessa 

forma, o objetivo geral deste projeto é desenvolver o protótipo de um sistema de 

segurança inteligente no acionamento das luzes e portões de uma maquete, automatizados 

com o Arduino interagindo com o módulo Bluetooth HC – 05. Este módulo é responsável 

pela comunicação do microcontrolador com o smartphone. Este software, para aplicativo 

Android, utiliza fundamentos de internet das nuvens (Internet Of Things - Iot), ou seja, 

pode ser desenvolvida no navegador web, bastando apenas ter uma conta de e-mail do 

Google. 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

A construção da maquete foi feita a partir de papelão e cola quente. Baseada numa 

casa de porte simples. Foi feito um sistema de segurança que funcionar com LDR que foi 
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instalado na frente da casa, se o feixe de luz que estive no LDR for interrompido o alarme 

vai ser acionado. 

Fonte:  Elaborado pelos autores 

 

Figura 1 - Circuito sistema de alarme 

Uma pequena falha ocorreu durante a execução desta etapa no protótipo, que 

foi a utilização de espelho para refletir a luz do laser.  

Uma parte do feixe do laser foi refratada, por causa da má condição do espelho 

a luz que deveria ser refletida, sofreu esse outro efeito, fazendo com que a velocidade 

e frequência de ondas mudassem, essa refração foi causada por que a tinta metálica 

que se encontrava atrás do espelho, estava desgastada, fazendo com que a luz de certo 

modo vazasse sendo pouco refletida. 

 

Fonte:  físico-químico, 2014 

 

Figura 2 - Refração da luz 
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A automação do portão da garagem, para o funcionamento do portão da 

garagem o servo motor foi colado na parede, para que levante a porta da garagem, 

quando fosse apertado o botão ou por um aplicativo que desenvolvido na plataforma 

Mit App Inventor 2 , para tal funcionalidade que vai estar conectado via bluetooth 

para atribuir ação ao sistema. 

Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura 3 - Automação do portão da garagem 

A automação das luzes possui o funcionamento parecido com o da garagem. 

As luzes são ligadas e desligada através do aplicativo. As luzes irão acender graças a 

comunicação entre o bluetooth e o Domoflix, quando o usuário clicar no botão a luz 

acender e apertando novamente as luzes irão apagar. 

 

Fonte:  Elaborado pelos autores 
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Figura 4 - Automação das luzes 

Foram soldados todos os componentes no circuito impressor, para realizar a 

comunicação com a porta digital do Arduino e na analógica foi colocada um pino da barra 

de conectores para que haja essa intermediação.  

Figura 11: Solda e montagem 

   

Fonte: Elaborada pelos autores 

Por fim, segue o projeto em funcionamento com a substituição do protoboard pela 

a placa que foi desenvolvida. Os benefícios da placa são bem notórios.  
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Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura 5 - Protótipo em funcionamento 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Os resultados obtidos são satisfatórios, considerando que o protótipo 

desenvolvido além de seguro e confiável, demonstra economicidade, sustentabilidade, 

funcionalidade, praticidade e eficiência. Trata-se de um protótipo inicial, mas bem 

funcional e com baixo custo de produção, com a utilização do Microcontrolador ATMEL 

atmega 328 e reaproveitamento de materiais de baixo custo. 
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O ENSINO DA FLOTAÇÃO ACESSIBILIZADO PELO USO DE KITS EDUCACIONAIS  

 

 

   

RESUMO 

A flotação é um método de separação utilizada na indústria mineral e ensinada em cursos de mineração 

e engenharia de minas. Variados métodos dinâmicos de ensino estão sendo cada vez mais requisitados 

para que o conhecimento seja melhor absorvido. Com o propósito de que até mesmos alunos com 

deficiência visual e/ou baixa visão, consigam aprender e desenvolver conhecimento. A sistemática 

utilizada será a montagem de moléculas tridimensionais com kits educacionais. Este trabalho almeja 

que a utilização dos kits educacionais demonstre de forma mais sucinta a ação dos coletores no 

processo da flotação. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Flotação. Ensino. Moléculas tridimensionais.  

 

ABSTRACT 

Flotation is a separation method used in the mineral industry and taught in mining and mining engineering 

courses. Various dynamic teaching methods are increasingly being sought for knowledge to be better 

absorbed. For the purpose that even students with low vision and / or low vision can learn and develop 

knowledge. The systematic used will be the assembly of three-dimensional molecules with educational kits. 

This work aims that the use of educational kits demonstrates more succinctly the action of collectors in the 

flotation process. 

KEYWORDS: Flotation. Teaching. Three dimensional molecules. 

Carla Letícia da Silva Oliveira 1; José Yvan Pereira Leite (in memoriam) 2;  

Mauro Froes Meyer 3; Flanelson Maciel Monteiro 4.  
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 ÁREA TEMÁTICA: Engenharia de minas 
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1. QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

O ensino da flotação é aplicado em diversas disciplinas relacionadas à química, e 

principalmente, nos cursos de engenharia de minas e curso técnico em mineração. Como esta tabela 

mostra, a flotação está inserida em disciplinas de cursos por todo Brasil. 

Tabela 1. Disciplinas onde a flotação está inserida nos cursos de mineração e eng. De 

minas 

Instituição Curso Disciplina 

USP Engenharia de minas 

 

Tratamento de 

Minérios: Concentração Por 

Flotação 

 

UCG Engenharia de minas 

 

Tratamento de 

Minérios 

 

UFBA Engenharia de minas 

 

Introdução ao 

Tratamento de Minérios 

 

UFPA Engenharia de minas 

e meio ambiente 

 

Tratamento de 

Minérios I, II, III 

 

UFC Engenharia de minas 

 

Processamento de 

minerais III 

 

UFMG Engenharia de minas 

 

Processamento 

mineral: Laboratório 

Flotação 

Flotação - 

Laboratório 

 

 

 

UFOP Engenharia de minas 

 

Processamento de 

minerais 

 

UFG Engenharia de minas 

 

Flotação 

 

UFRGS Engenharia de minas 

 

Introdução ao 

tratamento de minérios 

 

UFPE Engenharia de minas 

 

Introdução ao 

tratamento de minérios 
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UFMT Engenharia de minas 

 

Tratamento mineral 

 

IFPA Téc. mineração 

 

Concentração 

mineral 

IFMG Téc. mineração 

 

Tratamento de 

minérios 

 

IFPB Téc. mineração 

 

Tratamento de 

minérios 

 

IFRN Téc. mineração 

 

Concentração 

mineral 

 

IFBA Téc. mineração 

 

Concentração 

mineral 

 

CEFET-MG Engenharia de minas 

 

Concentração 

IFTM Téc. mineração 

 

Tratamento de          

minérios 

 

IFES Téc. mineração 

 

Beneficiamento II 

 

 

Diante de tantos cursos que tem flotação no conteúdo, a forma de passar conhecimento continua 

monótona, na literatura da área não se encontra metodologias diferenciadas, acessíveis e de melhor 

compreensão para escolas e universidades.  

 A flotação passa por um ramo da química, envolvendo ligações moleculares. Segundo Chaves, 

Leal Filho e Braga os coletores têm como característica uma complexa composição molecular, de 

estrutura assimétrica e constituída de duas partes que diferem nas propriedades, ou seja, possuem uma 

cabeça polar e uma cauda apolar o que acaba sendo passado de uma forma muito abstrata, devido o 

conceito de moléculas e adsorção ser muito impreciso. 
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2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Em algumas áreas, como robótica, já se faz o uso de kit educacional para maior interação do 

aluno com a matéria. Na área do tratamento de minérios existem também assuntos que são de complexa 

compreensão e se faz necessário métodos mais eficazes para passar tais conteúdos. 

Este trabalho almeja possibilitar a transmissão de conhecimento da área de flotabilidade com 

mais dinâmica e de uma forma que seja melhor entendida, já que é um método prático. 

O perfil dos coletores torna complexo o aprendizado somente com um viés imaginário, dessa 

forma os kits educacionais buscam se tornar um modo melhor de ensinar a flotação, de maneira que 

não faça o estudante somente memorizar, mas sim aprender o conteúdo em uma prática tateável.  Assim 

tendo um melhor entendimento da matéria e rendimento acadêmico.  

Possibilitar o aprendizado de ligações moleculares aos deficientes visuais, pessoas com 

cegueiras, tanto parcial quanto total é uma finalidade deste trabalho.   

3. METODOLOGIA  

Como alternativa para essa problemática surgiu à utilização dos kits educacionais para a 

montagem de moléculas tridimensionais de reagentes e coletores utilizados na flotação.  

Figura 1. Kit educacional modelo DLS-9268          Figura 2. Informações sobre as peças do kit 

        
                                       

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoral (2019)                                                                 Fonte: Autoral (2019) 
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Os kits educacionais são encontrados facilmente à venda na internet, por um valor acessível. O 

conjunto pedagógico da Figura 1 foi adquirido pelo AliExpress.com. As informações sobre as peças 

estão na Figura 2. Com esses conjuntos didáticos é permitido ao estudante sair da teoria e tatear as 

moléculas. Se o estudante for deficiente visual, pode-se utilizar peças com textura, assim cada textura 

representará um elemento diferente, por conseguinte o estudante poderá aprender.  

Foram criadas as estruturas tridimensionais de alguns coletores, entre eles a do ácido é um 

ácido carboxílico, por possuir um grupo funcional COOH, é um ácido graxo de cadeia longa possuindo 

18 carbonos na sua estrutura. Reagindo o ácido oleico(C18H34O2) com o hidróxido de sódio (NaOH) 

produz oleato de sódio(C18H33NaO2). Oleato de sódio é utilizado como coletor em flotação mineral, 

que são substâncias químicas utilizadas na flotação, com finalidade específica de tornar hidrofóbica a 

superfície da espécie mineral sobre a qual é adsorvida (CHAVE; LEAL FILHO; BRAGA, 2009).  
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         4.   RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

Figura 3: Fórmula estrutural do ácido oléico  

 

Fonte: site FCiências  

 

 

Figura 4: Molécula tridimensional ácido oléico  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 

 

Figura 5: Fórmula estrutural hidróxido de sódio  

 

 

 

 

 

Fonte: site Parker 
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Figura 6: Molécula tridimensional hidróxido de sódio  

 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Fómula estrutural oleato de sódio 

 

Fonte: anulab.com 
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Figura 8: Molécula tridimensional oleato de sódio 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2019) 

 

 Nas figuras acimas estão as moléculas representadas em figuras e abaixo a representação delas 

feitas pelo kit educacional. 

O processo de reação e flotação com esses compostos é complexo. O manuseio de moléculas 

tridimensionais auxiliaria no entendimento da química do processo, possibilitando que o aluno tenha 

uma maior interação com a flotação e torne algo mais palpável e não mais abstrato.  

 

            5 . CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esse projeto alcança seu objetivo de melhorar o ensino da flotação para os alunos da área da 

mineração, entendendo que os métodos anteriores são abstratos e de difícil compreensão para alguns alunos 

com necessidades especiais. Tornando portando o ensino da flotação mais acessível para os alunos e 

financeiramente, se faz importante para formação de recursos humanos na área.  
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SISTEMA AUTOMATIZADO PARA REUTILIZAÇÃO DE FOLHAS A4 

IFRN – Campus Mossoró 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O presente trabalho relata o desenvolvimento de um Sistema Automatizado para 

Reutilização de Folha A4. O projeto tem por objetivo reutilizar folhas gastas, para 

servirem como rascunho. Para tanto, por meio de uma plataforma digital, foi efetuada 

uma pesquisa entre Docentes e Técnicos Administrativos do IFRN, Campus Santa Cruz. 

Após a análise das indagações, percebeu-se que as folhas A4 já usadas, eram 

descartadas de formas diversas, sugerindo a necessidade de reutilização das folhas e que 

um sistema automatizado para o corte tornaria essa atividade prática, contribuindo assim 

para economia e sustentabilidade.  

PALAVRAS-CHAVE: Automatização. Corte. A4. Reutilização. 

ABSTRACT 

The presente article report the development of an Automated System to reuse A4 paper 

sheets. The Project has how goal reutilize paper sheets already used, to serve how draft. For it, 

through one digital platform, a survey was conducted among teachers and administratives 

servers of IFRN – Campus Santa Cruz. After the analyze, was noticed that the paper sheets 

A4 already used were discarded from diverses and misguided forms, that there were the 

necessity of one system that do whit that the target audience do the reutilization of these paper 

sheets in a practic way, thus contributing to bioeconomy and for the sustainability. 

KEYWORDS: Automation. Court. A4. Reuse. 
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1.    QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO    

O papel é um dos produtos mais consumidos pelas pessoas. O Brasil é um grande 

produtor de papel e esse elevado consumo gera diversos problemas com seu descarte. 

Em consulta aos servidores do almoxarifado e gráfica do IFRN campus Santa Cruz, 

identificamos um consumo elevado de papéis. São adquiridas mais de 1000 resmas de 

papel por ano, e no período letivo são distribuídas 100 resmas mensalmente para a 

gráfica.  

No campus não existe um sistema adequado para reutilização de folhas, segundo a 

pesquisa feita pelos autores do projeto, os servidores em sua grande maioria deixam as 

folhas armazenadas no ambiente de trabalho, o que resulta em um acúmulo excessivo de 

folhas, uns jogam no lixo e outros aproveitavam como rascunho, levando-os a perda de 

tempo fracionando papéis. Em nosso projeto buscamos viabilizar um sistema 

automatizada para realizar o corte do papel A4 para que possam se reutilizados. 

2. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

Objetivo geral: 

Construção de um sistema automatizado para cortes de folhas A4 que seriam 

descartadas inadequadamente, para reutilizá-las como blocos de rascunhos no IFRN 

campus Santas Cruz. 

Objetivos específicos: 

• Reutilizar peças de impressoras danificadas para o desenvolvimento de um 

sistema automatizado;   

• Construir uma máquina de lâmina para realizar os cortes das folhas em quatro 

partes. 

• Reduzir o gasto com folhas A4 no IFRN campus Santa Cruz. 
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3. METODOLOGIA  

A fim de facilitar a compreensão do objetivo, utilizou-se da plataforma Google 

acadêmico para fazer uma pesquisa quantitativa com os servidores do campus Santa 

Cruz. Após isso, foi explorado artigos relacionados à reutilização e reaproveitamento. 

Esses artigos deram um direcionamento para melhor compreensão da relevância 

ambiental, bem como a funcionalidade e benefícios da máquina no IFRN campus 

Santa Cruz.  

Utilizando impressoras danificadas, iniciamos uma pesquisa exploratória para 

identificar peças que podem ser utilizadas para a construção de nossa máquina. 

Utilizamos o AutoCAD para elaborar o desenho técnico e a oficina de mecânica do 

campus Santa Cruz para a construção da máquina. 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Nossa máquina encontra-se em fase de desenvolvimento. Entretanto, com a conclusão e 

implantação da máquina automatizada no IFRN Campus Santa Cruz, iremos auxiliar na 

redução do consumo de folhas e assim reduzir os gastos públicos para aquisição desse 

material. 

As folhas cortadas para rascunhos produzidos pela a máquina será útil a servidores e alunos 

do instituto. Beneficiando setores que precisam fazer anotações, que muitas vezes, utilizam de 

folhas limpas para anotar pequenos textos.  

5.             CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Através dos artigos estudados para desenvolver o projeto, aprendemos mais sobre 

sustentabilidade, o que nos motivou, a aplicar o conceito de reutilização e entender sua 

importância para o meio ambiente. Com a possibilidade de implantação da máquina no  
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campus, futuros projetos voltados para a conscientização da comunidade acadêmica podem 

ser viabilizados afim de garantir o uso racional de outros recursos utilizados para a 

manutenção das atividade estudantis realizadas no IFRN campus Santa Cruz. 
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CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA DIDÁTICA PARA ESTUDO DE 

CONTROLE 

Douglas Wilian Lima Silva1; Klêudson Willian de Oliveira dos Santos2;  

Mateus Soares Costa3 e Tomaz Pereira de Araújo Neto4 

Orientadores: Bruna Emanuelly Pereira Lucena5 e Rodrigo Lopes Barreto6; 

IFRN – Campus Santa Cruz;  

E-mail2: kleudsonwlan@gmail.com  

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O presente trabalho versa sobre estudos de controladores de processo no âmbito da automação 

industrial. Sua elaboração relaciona-se com os estudos da pesquisa “Controladores Take- OFF”, 

em desenvolvimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte (IFRN), Campus Santa Cruz (SC). Centra-se na investigação e construção de uma 

bancada didática que possibilite o estudo dos mais diversos tipos de controladores. Apresenta 

como processo metodológico de trabalho a realização de uma pesquisa aplicada com foco 

exploratório, na qual será possível, através dos resultados obtidos, agregar o conhecimento 

adquirido ao meio acadêmico e científico, possibilitando o aprofundamento de conhecimentos 

existentes na área. 

PALAVRAS-CHAVE: Processos Industriais. Automação. Controladores. Bancada Didática. 

ABSTRACT 

The present work deals with studies of process controllers in the scope of industrial automation. 

Its elaboration is related to the studies of the research "Take-Off Controllers", in development 

at the Federal Institute of Education, Science and Technology of Rio Grande do Norte (IFRN), 

Campus Santa Cruz (SC). It focuses on the investigation and construction of a didactic bench 

that allows the study of the most diverse types of controllers. It presents as methodological 

process of work the accomplishment of an applied research with exploratory focus, in which it 

will be possible, through the obtained results, to aggregate the acquired knowledge to the 

academic and scientific environment, enabling the deepening of existing knowledge in the area. 

KEYWORDS: Industrial processes. Automation. Controllers. Didactic Bench. 
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1 ESTUDO DE CONTROLE: CONSTRUÇÃO DE UMA BANCADA 

DIDÁTICA 

O artigo versa sobre a construção de uma bancada para estudos de controladores de 

processo no âmbito da automação industrial. Sua elaboração relaciona-se com a pesquisa 

“Controladores Take-OFF1” , em desenvolvimento no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Rio Grande do Norte, Campus Santa Cruz. Nele apresentaremos a relevância do 

estudo, os objetivos, o processo metodológico, os resultados obtidos e finalizamos destacando 

as contribuições do mesmo para pesquisas no meio acadêmico que se relacionam com a 

temática. 

Na automação industrial, controladores de processo são de fundamental importância 

para o desenvolvimento de projetos. Eles são equipamentos responsáveis pelo controle em 

processos industriais, no qual realiza essa função por meio de algoritmos específicos.  Esse tipo 

de controle vem evoluindo conforme o tempo, visto que seus primeiros equipamentos eram do 

tipo pneumático, não eletrônico, como atualmente no mercado.  Isso se deu ao surgimento do 

transistor, na década de 1950, que ampliou grandemente o ramo das tecnologias e 

principalmente da eletrônica (GUERRA, 2009). 

Estudos que centram-se no desenvolvimento dos processos industriais afirmam que “a 

arte de controlar é tão antiga quanto as necessidades humanas de desenvolver seus sentidos” 

(SILVEIRA e SANTOS, 1999 p. 01). Essa afirmação se confirma com o passar do tempo, pois 

atualmente os sistemas de controle são utilizados nas mais diversas aplicações, podendo ser 

para o controle de temperatura, pressão, vazão, posicionamento, entre outros, desde o mais 

simples aos mais avançados.  

Em se tratando da bancada, proposta  investigativa, essa foi assim projetada:  formada 

por um aparato mecânico constituído por uma espécie de braço do tipo guindaste, que é 

interligada a uma coluna de sustentação por meio de um eixo móvel com auxílio de rolamentos, 

 
1 Disponível em: https://suap.ifrn.edu.br/pesquisa/projeto/3197/ 
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sendo o braço movimentado por meio de uma força advinda de um motor elétrico acoplado na 

ponta da haste. 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O presente trabalho objetiva a construção de uma bancada didática que possibilite o 

estudo dos mais diversos tipos de controladores. 

Sendo assim, traçamos os seguintes objetivos específicos: 

• Modelagem 2D e 3D do projeto da Bancada; 

• Levantamento de materiais necessários; 

• Fabricação e Montagem. 

3 METODOLOGIA 

Este projeto teve como processo metodológico de trabalho a realização de uma pesquisa 

aplicada com foco exploratório, na qual foi possível, através dos resultados obtidos, agregar o 

conhecimento adquirido ao meio acadêmico e científico, possibilitando o aprofundamento de 

conhecimentos existentes na área abordada. 

A priori, o procedimento foi dado por meio da pesquisa bibliográfica com base nos 

autores Michael Brown, Wladimir Guerra, Cristiano Silveira, dentre outros; em busca de 

trabalhos e informações relacionadas à temática que contribuísse para a construção da bancada 

de estudo de controle. O levantamento bibliográfico aconteceu no decorrer da pesquisa por 

meio de fontes secundárias como livros, artigos e trabalhos acadêmicos. Dando sequência ao 

levantamento de informações, foi iniciada a construção da plataforma em um software de 

modelagem, visando obter as vistas 3D e 2D da bancada; nesse processo da modelagem, foi 

utilizado o software AutoCAD, programa utilizado na elaboração de desenhos técnicos. 

A fabricação do modelo da bancada de estudos foi realizada em madeira do tipo MDF, 

cortado conforme seu dimensionamento em uma cortadora a laser, e em seguida feita sua 

montagem, juntamente com o acoplamento de um motor elétrico do tipo Brushless F450 na 

ponta do braço móvel. Também foi incluso no projeto da bancada uma placa de acrílico na base, 
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encobrindo toda a frente do equipamento, com intuito de proteger as pessoas que operarão o 

instrumento de estudo. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Como resultado, a partir da modelagem (figura 01) foi obtido o primeiro protótipo da 

bancada (figura 02), o qual já está sendo utilizado no estudo dos controladores como, por 

exemplo, os controladores do tipo On-Off, Proporcional, Proporcional Integrativo e 

Proporcional Integrativo-Derivativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONFIDERAÇÕES FINAIS 

Na indústria moderna, a automação dos processos fabris é fundamental para a 

manutenção ou aumento da competitividade no mercado, visando à fabricação dos 

mesmos insumos com maior eficiência (GUERRA, 2019). 

 Tendo em vista essa grande importância dos controladores, a construção da 

bancada apresenta-se como um instrumento didático que auxiliará as pesquisas da 

comunidade estudantil que tem seu interesse no aprofundamento dos estudos sobre 

controladores.  

 

Figura 2 - Modelagem 3D da Bancada Figura 1 - Protótipo da Bancada 

Fonte – Acervo dos Autores (2019) Fonte – Acervo dos Autores (2019) 
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TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA DE PETRÓLEO COM 

AREIA DE PRAIA E REJEITO DA MINERAÇÃO 

 
Isamar Alves de Sá1;Jailza dos Anjos Souza 2 e Flanelson Monteiro Maciel3 Ana karla Costa de Oliveira4 

1,2,3 IFRN – Campus Natal Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 
 

Gerenciar a água produzida (AP) é um grande desafio para as empresas de petróleo, devido à 

geração de volumes elevados e à sua complexidade química. Em razão disso, é necessário 

realizar o tratamento da AP, a fim de minimizar os efeitos nocivos ao meio ambiente, através 

de um tratamento adequado, possibilitando o seu reuso, e, consequentemente, causando o 

mínimo possível de prejuízos aos processos nos quais será utilizada, evitando problemas tanto 

ambientais quanto às instalações de produção. Com o intuito de se adequar às normas do 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão responsável pela regulamentação 

das leis ambientais brasileiras, a adsorção foi o processo de remoção de petróleo utilizado 

neste trabalho. As amostras de água contaminada com petróleo foram submetidas à passagem 

por três adsorventes, cuja composição química ou estrutura de grãos apresentava afinidade 

com os hidrocarbonetos que são constituídos por compostos orgânicos, em grande parte, 

insolúveis em água, formados exclusivamente por átomos de carbono(C) e hidrogênio (H) 

com fórmula geral: CxHy. O objetivo deste artigo é fazer uma comparação entre a eficiência 

do processo de adsorção em águas produzidas contaminadas com petróleo, através de uma 

amostra que foi cedida pela PETROBRAS – RN/CE, a partir da utilização de rejeito de  

caulim (200#), areia de praia (10#) e quartzo (200#) como materiais adsorventes. Os 

resultados obtidos mostraram as melhores eficiências: 93,1% na remoção de turbidez ao 

utilizar o rejeito de caulim, 99,67% na remoção de turbidez ao utilizar areia da praia e 95,92% 

na remoção de turbidez utilizando o quartzo. 

PALAVRAS-CHAVE: Água Produzida. Adsorção. Areia de Praia. Rejeito de Caulim. 

Quartzo. 
 

ABSTRACT 
 

Managing produced water (PA) is a major challenge for oil companies because of the 

generation of high volumes and their chemical complexity. Therefore, it is necessary to treat 

the PA in order to minimize the harmful effects on the environment by means of an 

appropriate treatment, allowing its reuse and consequently causing as little damage as possible 

to the processes in which it will be used, avoiding environmental problems as well as 

production facilities. In order to comply with the standards of the National Environmental 

Council (CONAMA), the agency responsible for the regulation of Brazilian environmental 

laws, the adsorption was the process of oil removal used in this work. The samples of water 

contaminated with petroleum were submitted to the passage through three adsorbents, whose 

chemical composition or grain structure had affinity with the hydrocarbons that are 

constituted by organic compounds, largely insoluble in water, formed exclusively by carbon 

atoms (C ) and hydrogen (H) having the general formula: C x H y. The objective of this article 

is to compare the efficiency of the adsorption process in the contaminated waters 
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contaminated with petroleum, through a sample that was provided by PETROBRAS - RN / 

CE, from the use of kaolin (200 #) sand of beach (10 #) and quartz (200 #) as adsorbent 

materials. The results obtained showed the best efficiencies: 93.1% in the removal of turbidity 

when using kaolin waste, 99.67% in the removal of turbidity when using sand from the beach 

and 95.92% in the removal of turbidity using quartz. 

KEYWORDS: Produced Water. Adsorption. Beach Sand. Rejection of Kaolin. Quartz. 

 
1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO 

 
A problemática industrial são os altos volumes gerados de AP nas operações de 

exploração petrolífera e as questões impactantes ambientalmente, ou seja, é de suma 

importância atender à legislação vigente (CONAMA); além da reinjeção, novos destinos 

industriais devem ser dados a essa água de descarte; no entanto, novas tecnologias de 

tratamento, além das já utilizadas (apenas decantação), devem ser estudadas e aplicadas para 

este fim. Atualmente, além da reinjeção nos poços para recuperação de petróleo, este rejeito é 

descartado a 5km da costa e no Rio Grande do Norte, com valores , muitas vezes acima do 

permitido(20 ppm). Assim, esse óleo contaminante pode ocasionar malefícios à fauna e flora 

marinha, além de migrar através de correntes marítimas para área de praia, onde afeta 

diretamente a saúde humana. Na área industrial, ampliar a aplicabilidade da água de produção 

tratada é crucial, criando possibilidades como irrigar produção de oleoginosas para biodiesel 

(já que a agricultura para alimentação humana não seria saudável). Neste trabalho, a aplicação 

dos resíduos pode se mostrar uma alternativa viável na pavimentação (construção civil), 

apresentando assim nova vertente de aplicação residual. 

 
2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 
O objetivo geral deste artigo é realizar o tratamento da água produzida de petróleo  

com materiais adsorventes e fazer uma comparação entre a eficiência do processo de adsorção 

em águas produzidas contaminadas com petróleo, a partir da utilização de rejeito de caulim 

(200#), da areia de praia (10#) e do quartzo (200#). 
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3 METODOLOGIA 

 
Inicialmente, foram realizados estudos bibliográficos e científicos sobre água 

produzida e adsorção. Logo após, analisaram-se os seguintes parâmetros: pH, densidade, 

condutividade elétrica e turbidez. Em seguida, foram selecionados os seguintes materiais 

adsorventes: Rejeito de Caulim-200#; Areia de Praia-10# - (Praia do Forte – Natal/RN) e 

Quartzo-200#; materiais esses escolhidos, devido às suas composições possuírem afinidade 

com o petróleo ou características de armazenamento, como o caso da areia de praia e do 

quartzo em que ambos possuem grande quantidade de sílica. Para o rejeito de caulim e o 

quartzo foi realizado o FRX (Fluorescência de Raios-X). Assim, deu-se início no tratamento 

para a remoção dos efluentes na AP. 

Iniciou-se o procedimento com a retirada de 240 ml da AP, do funil de decantação de 

1000 ml, da qual foi medido os parâmetros citados anteriormente. Em seguida, o papel de 

filtro foi colocado no funil simples de laboratório, e, na base do suporte, um erlenmeyer para 

recepção das amostras. 

Padronizou-se 45min para observar a eficiência do tratamento nesse intervalo  de 

tempo e ao final do período, mediu-se a turbidez de água tratada. Esse método foi repetido,  

em triplicata com as seguintes massas: 5g, 10g e 20g; com os três adsorventes escolhidos. 

 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Inicialmente, a água de produção bruta obteve os seguintes resultados de análises 

físico-químicas (Tabela 01): 

Tabela 01: Resultado dos parâmetros da água bruta. 
 

Condutividade Elétrica 
a 25°C (µs/cm) 

Turbidez 
(NTU) 

Densidade 
(g/mL) 

1,513 340 1,00 

A água tratada utilizando-se os três adsorventes, variando-se as massas, apresentaram 

os seguintes resultados, conforme tabela 02. 
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Tabela 02: Resultado dos parâmetros da água tratada pelos três adsorventes 

 
Resultados água tratada – Rejeito de Caulim (200#) 

Massas (g) pH Condutividade 

Elétrica (ms/cm a 
 

Turbidez 

(NTU) 

Densidade 

(g/mL) 

5 11,89 1,906 29,4 0,99 

10 10,97 1,710 23,6 1,00 

20 10,38 1,642 44,6 1,02 

 
 

 

 

 

 
Resultados água tratada – Areia de Praia (2mm) 

Massas(g) pH Condutividade 
Elétrica (ms/cm a 

25C) 

Turbidez 

(NTU) 

Densidade 

(g/mL) 

 
5 

 
7,30 

 
1,906 

 
18,76 

 
0,98 

10 7,35 1,605 21,33 1,00 

20 7,38 1,705 1,44 1,01 

 

 

 

 

 

 
 

Resultados água tratada – Quartzo (200#) 

Massas (g) pH Condutividade 
Elétrica (ms/cm a 

25C) 

Turbidez 

(NTU) 

Densidade 

(g/mL) 

 

5 
 

12,20 
 

1,638 
 

23,3 
 

1,00 

10 12,51 2,264 13,9 0,99 

20 12,64 1,968 58,7 1,02 

 
De acordo com a tabela 02, os pHs e a condutividade (salinidade) da água tratada se 

mantiveram praticamente constantes com uso de todos os adsorventes; e as densidades poucos 

se alteraram com os três adsorventes; os menores resultados para turbidez de água tratada 
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foram observados com o uso do adsorvente areia de praia em 20g e com o quartzo em 10g, no 

range estudado. 

As maiores eficiências encontradas (uso do quartzo e da areia de praia), provavelmente 

ocorreu pela sua alta quantidade de sílica destes materiais, em que o óleo contaminante fica 

retido entre seus poros, devido a capacidade de armazenamento dos hidrocarbonetos nessa 

região. Apesar do rejeito de caulim ter apresentado resultados satisfatórios de remoção, este, 

devido ser um aluminato hidratado, a água tratada acabou carreando o reagente,  

demonstrando na saída valores menos eficientes. 

 
5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Com base nas pesquisas e nos testes laboratoriais, foi comprovada a eficiência e 

eficácia dos materiais adsorventes areia e quartzo; devido a grande quantidade de sílica e por 

apresentar área superficial e porosidade alta entre os grãos e, assim, efetividade na remoção 

do petróleo. Apesar do rejeito de caulim ter apresentado resultados satisfatórios, torna-se 

viável utilizar os outros adsorventes visto que a água produzida o carreou devido este ser um 

aluminato hidratado. É mais eficaz o uso da areia de praia, pois além de apresentar valores 

mais satisfatórios de adsorção apresenta menor custo e fácil acesso tornando-a mais adequada 

para fins adsorventes, já que não se solubiliza em água e apresenta resultados consideráveis de 

remoção de petróleo; já o quartzo, existe um número grande como forma de rejeito nas 

mineradoras e o que resultasse de rejeito da filtragem poderia ser utilizada na construção civil, 

como matéria-prima na fabricação de asfalto. 
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MISTURAS DE SOLOS COM RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E 

DEMOLIÇÃO DE OBRAS (RCD) EM CAMADAS DE PAVIMENTOS 

Alisson Cabral Barreto1; Ana Sarah do Nascimento Lima de Souza2; Daniel vitur Felix de 

Oliveira3; Eliana Silva de Andrade4; Milena de Lima Gonçalves5; Enio Fernandes Amorim6; 

 Renato Samuel Barbosa da Silva6 

     1UFRN-Natal; 2,3,4,5,6 IFRN – Campus Natal-Central 

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias 

RESUMO 

O progresso de urbanização que se expandi constantemente durante os anos, tem provocado um 

aumento na indústria da construção civil, tendo como consequência a geração de resíduos 

sólidos derivado deste processo. O resíduo de construção e demolição de obras civis (RCD) 

representa a maior parte do volume de resíduos que são gerados em grandes centros urbanos. 

sendo necessário uma destinação adequada seja realizada para mitigar os impactos ambientais 

e sociais. Baseado nestes fatores, pesquisas foram realizadas em diversos locais do Brasil e do 

mundo com a finalidade de empregar este resíduo como material alternativo em obras de 

pavimentação. Diante deste contexto, este artigo tem como objetivo analisar o uso do RCD em 

misturas com diferentes tipos de solos, oriundos do estado do Rio Grande do Norte, visando a 

empregabilidade em obras de pavimentação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Solo-RCD. Pavimentação. RCD. 
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1 INTRODUÇÃO  

Estima-se que o Brasil possui 1.507.248 km de rodovias não pavimentadas e 213.453 km 

de rodovias pavimentadas. De acordo com a pesquisa da confederação nacional dos transportes 

- CNT 2018. No ano de 2008 a 2018, as rodovias federais pavimentadas passaram por um 

crescimento de 8,4% na extensão total, o que é preciso melhorias. 

A indústria da construção civil é responsável por 50% do total de recursos naturais 

consumidos pela sociedade. Por grande parte do volume de resíduos sólidos que é gerado e 

descartado no meio ambiente. Estes resíduos, denominados por RCD – Resíduos de Construção 

e Demolição, são gerados no processo construtivo, de reforma, escavação ou demolição.  

Por meio da Resolução Nº 307, de julho de 2002, o Conselho Nacional do Meio 

Ambiente (CONAMA) estabeleceu a não geração de resíduo de construção e demolição, 

sendo analisados os problemas que são causados pela geração em larga escala em todo o mundo.  

Caso isso aconteça, os agentes geradores de resíduos são responsáveis por oferecerem uma 

destinação adequada a eles.  

O uso do RCD em camadas de pavimento de rodovias submetidas a baixo volume de 

tráfego é uma das alternativas existentes. No entanto, esses resíduos também podem ser 

utilizados em rodovias de médio e alto volume de tráfego. Sendo necessária a realização de 

estudos do material granular com a mistura desse material com o RCD, para verificar o 

comportamento mecânico, desempenho e vida útil da obra. Assim, a utilização do resíduo de 

construção civil pode promover um aumento em vias pavimentadas no País.  

Com base nestas informações, buscamos avaliar uma forma racional e sustentável do uso 

do resíduo de construção e demolição (RCD) na aplicação em obras de pavimentação 

inicialmente nas rodovias do estado do Rio Grande do Norte. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO  

 A construção civil é reconhecida como uma das mais importantes atividades para o 

desenvolvimento econômico e social, mas, por outro lado, apresenta-se como grande geradora 

de impactos ambientais, quer pelo consumo de recursos naturais, quer pela modificação da 

paisagem ou pela geração de resíduos.  

Dados levantados por Schneider (2003) sobre a geração dos resíduos da construção civil 

mostram que essa questão é mundialmente reconhecida. Os Estados Unidos da América, por 

exemplo, geram, aproximadamente, 136 milhões de toneladas de resíduos de construção e 

demolição (RCD) por ano. Os dados mostram também que há nesse país, aproximadamente, 

3500 unidades de reciclagem desses resíduos, que respondem pela reciclagem de 25% do total 

gerado. Já nos Países Baixos, 90% do volume de resíduos gerado pela construção civil é 

reciclado. 

 No Brasil, os agregados reciclados são utilizados nos mais variados tipos, tais como: 

componente de revestimento primário, de base, sub-base e reforço do subleito, proporcionando 

excelentes resultados no produto final. Segundo Leite et al. (2010), diversos estudos admitem 

que os resíduos de construção e demolição são adequados para ser utilizados como agregados 

na construção de pavimentos. Dentre esses estudos estão Motta (2005), O’Mahony MM (1997).  
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3 METODOLOGIA  

A metodologia adotada nesta pesquisa consiste na investigação do resíduo, do solo 

natural e das misturas de solo com resíduo. Inicialmente, realizamos a caracterização dos 

materiais, a avaliação do comportamento geotécnico da mistura do solo com RCD a partir de 

diversos ensaios de laboratório. Os ensaios de laboratório foram realizados para cada amostra 

de solo retirada de jazidas de três regiões do estado, o  RCD utilizado e para as misturas de solo 

com Resíduo de construção e demolição de obras. Sendo eles os ensaios citados logo abaixo: 

- Ensaios Físicos: Análise Granulométrica, Massa Especifica, Limite de Liquidez e 

Limite de Plasticidade. 

- Ensaios de Comportamento Mecânico: Compactação, CBR, e Resistência ao 

Cisalhamento direto. 

 O programa experimental, relacionada  à caracterização física, química e mineralógica 

e ao comportamento mecânico dos materiais utilizados nesta pesquisa, estão sendo realizados 

de acordo com as metodologias e os procedimentos presentes em normas regulamentadoras, 

tais como: a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Departamento Nacional de 

Estradas de Rodagem (DNER), e a American Society for Testing and Materials (ASTM). 
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4 RESULTADOS ESPERADOS E DISCUSSÕES  

Com base no que foi elaborado em nossa pesquisa, a adição de RCD ao solo aumentar 

os valores do CBR e assim, melhora as propriedades dos materiais que são utilizados em 

camadas de pavimentos, tais como: aumento na capacidade de carga e na resistência à 

deformação permanente. Com isso a avaliação no uso de mistura de solo + RCD  como material 

de base, sub-base e reforço de subleito de pavimentos em diversas regiões do estado pode-se 

afirmar que é possível o reuso de material proveniente de resíduos, excepcionalmente nas 

camadas provenientes de um pavimento, fazendo com que não haja elevado custo de recursos 

não renováveis e/ou matéria prima que já começa a ficar alarmante sem está no meio ambiente. 

Imagens ilustrativas de alguns ensaios: 

 

 

Figura 01-   Análise físicas dos materiais. Fonte Pessoal 

          

                                                       Figura 03-   Análise Comportamento Mecânico. Fonte Pessoal. 

Cada ensaio de compactação, obtivemos curvas granulométricas para que haja certeza 

de que o material está adequado para o uso nas determinadas camadas e de acordo com as 

respectivas energias feitas de acordo com normas da ABNT.  

Como ilustrado a seguir: 
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Curvas de Compactação 

 

 

Portanto, os ensaios foram bem-sucedidos, observando o efeito de uma força aplicada 

ao solo, o comportamento do solo em contato com a água e com a força. Gerando os dados 

necessários para o uso correto destes materiais em camadas de pavimentação. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A iniciação cientifica é a base principal para um avanço tecnológico e educativo. 

Esperamos conseguir alcançar melhorias para o meio ambiente e agregar ainda mais valores na 

área técnica da construção civil. Alcançamos os objetivos principais desta pesquisa para 

beneficiar a sociedade, garantindo melhorias de vida e locomoção de forma que não haja tanto 

custo economicamente referido.  
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PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE UM PROTÓTIPO DE 

SUSPENSÃO ELETROMAGNÉTICA PARA BICICLETAS MTB  

COSTA, N. G. S.¹; HOLANDA, A. P. F.²; LOPES, D. M. B³; ALBUQUERQUE, F. B4 e  

SOUSA, F. J. S5. 

IFRN – Campus Mossoró.  

ÁREA TEMÁTICA: Engenharias. 

RESUMO 

Este projeto desenvolve a produção de um protótipo de suspensão eletromagnética que se 

adapte as dimensões e restrições de uma Bicicleta Mountain Bike (MTB), a partir do princípio 

Eletromagnético de Faraday, da Lei de Lenz. Dessa forma, o projeto possibilita um estudo 

mais aprofundado para compreensão das forças magnéticas, que se refere à suficiência destas 

e o cálculo das dimensões da barra magnética e da bobina, aperfeiçoando a fabricação de um 

amortecedor de princípio eletromagnético sem fluído ativo. É pretendido, portanto, atender à 

necessidade de atuação das bicicletas MTB em elevadas frequências de oscilação, no que diz 

respeito à superfície de tráfego, entender a dinâmica da constante elástica do sistema de 

suspensão pela variação de tensão e corrente elétrica que será fornecida por meio de ensaios 

mecânicos e, também, definir quais materiais atenderiam as necessidades do projeto para a 

confecção do solenoide e da barra, componentes cruciais para o funcionamento do 

amortecedor. Assim, por meio de investigações bibliográficas e pesquisa experimental, busca-

se alcançar a estabilidade da massa suspensa (condutor do veículo) pelo caráter 

eletromagnético de um sistema de suspensão aplicado em bicicletas MTB. O presente trabalho 

demonstra a possibilidade de aplicação do eletromagnetismo para outros âmbitos da indústria 

automotiva, além de auxiliar na elaboração das competições de ciclismo, ambiente onde mais 

são utilizadas as bicicletas estilo Mountain Bike. 

PALAVRAS-CHAVE: Suspensão; Estabilidade; Bicicleta; Eletromagnética; amortecedor. 
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ABSTRACT 

This project develops the production of a prototype electromagnetic suspension that fits the 

dimensions and constraints of a Mountain Bike (MTB), based on the Faraday Electromagnetic 

Principle, the Lenz Law. In this way, the project allows a deeper study to understand the 

magnetic forces, which refers to their sufficiency and the calculation of the dimensions of the 

magnetic bar and the coil, improving the manufacture of an electromagnetic damper with no 

active fluid. It is therefore intended to meet the need for MTB bikes to operate at high 

oscillation frequencies with respect to the traffic surface, understand the dynamics of the 

elastic constant of the suspension system by the variation of voltage and electric current that 

will be provided by mechanical tests and also define which materials would meet the design 

needs for the solenoid and boom fabrication, which are crucial components for damper 

operation. Thus, through bibliographical investigations and experimental research, the 

stability of the suspended mass is to be achieved by the electromagnetic character of a 

suspension system introduced in MTB. The present work demonstrates the possibility of 

applying electromagnetism to other areas of the automotive industry, besides helping in the 

elaboration of the cycling competitions, environment where most mountain bike style bikes 

are used. 

KEYWORDS: Suspension; Stability; Bicycle, Electromagnetic; Shock absorber. 

 

1 QUESTÃO OU PROBLEMA IDENTIFICADO  

Apesar das vantagens, relacionadas ao custo/benefício, maturidade comercial e de 

design, os sistemas hidráulicos de amortecimento, comumente usados em bicicletas MTB, são 

consideradas insuficientes devido à necessidade do sistema de estar continuamente 

pressurizado. Em consequência do aquecimento do fluido devido ao seu uso constante, a 

viscosidade é diminuída, prejudicando a eficiência do sistema. Além disso, há a possibilidade 

de vazamento do óleo, caso a carcaça se rompa, e, consequentemente, poluição ambiental, já 

que os fluidos hidráulicos são tóxicos (GYSEN, 2008).  
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Por causa desses motivos, os sistemas hidráulicos não devem ser submetidos às altas 

frequências de oscilação de relevo, sendo limitada quanto a sua utilização. Propõe-se, 

portanto, a elaboração de um modelo de suspensão que não dependa de um fluído transmissor 

e que, por sua vez, possua suporte a intensas solicitações tensoativas. Assim, pretende-se 

desenvolver um protótipo de suspensão com princípio de funcionamento eletromagnético, a 

partir das concepções teóricas propostas pela Lei de Lenz e pelo Princípio de Indução 

Eletromagnética de Faraday. 

O Projeto de confecção de um protótipo de suspensão eletromagnética parte do 

entendimento da importância do sistema de suspensão veicular para o conforto e estabilidade 

do condutor, na medida que o amortecimento se propõe a isolar a massa suspensa das cargas 

de vibrações e possíveis choques mecânicos que venha a ocorrer com as oscilações do solo 

(STONE e BALL, 2004). 

É relevante citar, além disso, a necessidade da suspensão para conferir acréscimo no 

desempenho e na segurança do veículo, no que diz respeito ao aprimoramento da mobilidade 

veicular (PERSEGUIM, 2006). 

Tendo isso em vista, o projeto de uma suspensão deve ser norteado a fim de alcançar a 

diminuição das acelerações verticais provenientes da relação do pneu com a superfície que se 

trafega, reduzindo as frequências de oscilação da massa suspensa (melhora na percepção de 

conforto) (OLIVEIRA et al, 2014) 

 

2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS  

Desenvolver um sistema protótipo de suspensão eletromagnética, atendendo as 

especificidades de aplicação em Bicicleta de estilo Mountain Bike, bem como compreender, 

por meio de Ensaio Mecânico de Compressão, a variação da constante elástica do sistema pela 

variação da corrente elétrica fornecida. Com isso, destaca-se os seguintes objetivos 

específicos: 

• Realizar cálculos preliminares como forma de dimensionar o amortecedor para 

especificidade de uma Bicicleta MTB. 
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• Elaborar os desenhos esquemáticos em perspectiva isométrica e vistas 

ortográficas 

• Realizar os Ensaios Mecânicos de Compressão para verificar a carga 

admissível do protótipo. 

• Promover acréscimo de conforto, segurança e dirigibilidade, caso comparado a 

sistemas hidráulicos de amortecimento. 

3 METODOLOGIA  

O projeto consiste em duas etapas, sendo a primeira direcionada ao estudo e 

dimensionamento do projeto, e a segunda de confecção do protótipo do sistema de 

amortecimento eletromagnético para Bicicletas MTB e o estudo da variação de sua constante 

elástica pela modificação da corrente elétrica empregada ao solenoide. Na primeira parte, foi 

realizado um estudo acerca dos materiais que seriam escolhidos para confeccionar o sistema 

(ímã, bobina, núcleo e telescópio). A partir desse estudo, decidiu-se que o ímã permanente 

seria de Neodímio N52, o núcleo da bobina de Aço silício chapeado (para evitar as correntes 

de Foucault), e o telescópio de Tecnil Nylon 6,6. Na etapa posterior, parte-se para a 

montagem do protótipo, tendo como base os conhecimentos técnicos na área da mecânica 

industrial, e assim utilizando do auxílio de maquinas. Após a parte mecânica do projeto estar 

pronta, demonstrou-se a necessidade de haver um dispositivo de segurança (mola) para 

impedir o choque da bobina com o ímã, uma vez que o Neodímio possui uma dureza muito 

alta e impactos não podem ser tolerados. Para a conclusão dessa etapa é necessário serem 

realizados os testes de resistência do protótipo e, assim da relação desta constante elástica da 

suspensão com a corrente induzida. 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

O desenvolvimento do presente projeto visa garantir a usabilidade do protótipo de 

suspensão eletromagnética aplicado em Bicicletas MTB, de maneira a atender as necessidades 

do veículo e suas especificações, melhorando a resistência da suspensão e fornecendo um 

maior conforto, estabilidade e confiabilidade ao condutor do veículo na sua utilização, a partir 
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da garantia de um melhor isolamento das vibrações promovidas na relação com o piso pelo 

qual trafega o veículo. 

 No decorrer da pesquisa foram alcançados alguns dados primordiais para a confecção 

do protótipo; foi possível obter informações sobre as dimensões e os campos magnéticos dos 

imãs permanentes e, consequentemente, adquirir conhecimento do comportamento destes 

referentes à área de estudo trabalhada, dessa forma, determinando as forças de repulsão dos 

elementos averiguados, realizando a escolha de qual atenderá melhor as necessidades do 

protótipo. A seleção do material define o peso que a bicicleta poderá suportar, originado pela 

relação da massa que será suspensa, com a variação de tensões resultantes do contato da 

superfície da bicicleta e a de tráfego. 

Tabela 1 – Tabela com demonstração das forças de repulsão dos imãs permanentes. 

 

É importante ressaltar que apenas a força de repulsão gerada pelo campo induzido da 

bobina não é o suficiente para suporte dos esforços que a MTB é submetida, sendo necessário 

um adicional de corrente elétrica, também calculado a partir das necessidades do projeto, 

atrelado às ferramentas e materiais de estudos que são de conhecimento da equipe. O material 

do núcleo ferromagnético também foi estudado, já que influenciará na densidade da bobina e 

no seu tamanho. 

Tabela 2 – Valores acerca da quantidade de voltas da bobina. 
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A partir do desenvolvimento do presente projeto, foi construído um protótipo de 

sistema de suspensão eletromagnético aplicado em Bicicletas MTB, de maneira a atender as 

necessidades da usabilidade do veículo e suas especificações, melhorando, assim, a resistência 

da suspensão, o conforto, a estabilidade e a confiabilidade ao condutor do veículo na sua 

utilização. Por conseguinte, demonstrou-se a possibilidade de aplicação do eletromagnetismo 

para outros âmbitos da indústria automotiva, como também auxiliar as competições de 

ciclismo, tornando-as mais seguras.  

A confecção do protótipo encontrou algumas dificuldades relacionadas à obtenção de 

materiais que possuam as especificidades requeridas. Devido à disponibilidade de material 

para a execução do projeto, não foi possível obter um campo magnético induzido suficiente 

para as especificidades determinadas no projeto conceitual, já que se utilizou aço carbono 

ABNT 1020 como núcleo ferromagnético.  

Observa-se, então, a obrigatoriedade de aprimorar o sistema através da aquisição do 

núcleo ferromagnético adequado (aço silício), bem como a utilização de um fio de cobre com 

menor espessura, a fim de diminuir o Efeito Joule e, consequentemente, a perda de energia 

acumulada em forma de campo magnético. Objetiva-se, ainda, adquirir uma mola helicoidal 

com mais fácil deformação, a fim de agregar no amortecimento (foi utilizado uma mala com 

constante elástica de 19,3 N/mm). 

Com tais beneficiamentos futuros, pretende-se, portanto, garantir um melhor 

isolamento das vibrações promovidas na relação com o piso pelo qual trafega o referido 

veículo, a partir do eletromagnetismo. 
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É impreterível uma análise da viabilidade econômica e financeira, a qual será realizada 

ao término da construção do protótipo e da obtenção da eficiência requerida. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir do projeto, foi possível aprimorar as capacidades do grupo, no que se diz 

respeito ao manuseio do maquinário e das ferramentas do Laboratório de Usinagem Mecânica 

do IFRN-Campus Mossoró, desenvolvendo as habilidades manuais, que são essenciais no 

decorrer do curso técnico. O projeto de pesquisa, do qual o presente artigo parte, ainda em 

desenvolvimento, objetiva corrigir os imbróglios supracitados, de modo a alcançar a 

eficiência previamente planejada. Após esta etapa estar finalizada, irá partir-se para o estudo 

da relação entre a corrente elétrica aplicada e a variação do deslocamento da mola da 

suspensão, completando assim as metas da pesquisa. 
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